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 تصدير

 نزهـة يف منتـزه، -ور بـرسعة علـوم الـصاروخ جراحة املخ أمر وعلم من السهل أن يتطـ

ولكن ينتابني شك بسيط فـيام إذا كـان !  أمر سهل وبسيط-التحكم يف حركة مرور الطائرات 

أي جراح مخ، أو عامل صواريخ، أو متحكم يف مرور الطائرات سوف يتفق معـي يف هـذا األمـر 

، السـيام العنيـدين مـنهم، يف ًالذي نحن مقبلون عليه، ولكنى أؤمن يقينا بأن قيادة األشـخاص

ال أحـد يوضـح لـك مـا عليـك أن تفعلـه؛ إذ إن هنـاك نـدرة . اعتقادي، أصعب عمل يف العامل

واضحة يف برامج التدريب، ومعظم الناس يعتقـد أنـه مجـرد أمـر مـا، ميكنـك عملـه أو عـدم 

 .عمله

يقصد  (»كرثًكلام عرفت أناسا أكرث، أحببت كلبي أ«: لقد قال فريدريك العظيم ذات مرة

عرفهـا املؤلف من هذا القول بأن عناد كلبه كان أيرس بكثـري مـن الشخـصيات العنيـدة التـي 

املوظفني : ؛ إذ بالنسبة ملعظمنا، نحن مجربون عىل التعامل مع عناد هؤالء) املرتجم- طوال حياته

يف  ذلـك ويكمـن الـسبب وراء صـعوبة. الذين نعمل معهم، عمالئنا، األصـدقاء األعـزاء واألقـارب

ومن ثم، فإن قيادتك الناجحة لشخصية عنيدة، بأسلوب ما، ال . اختالف كل كائن برشى عن اآلخر

ًيعنى القول بأنك ستكون ناجحا مع اآلخرين؛ فالبرش هم أكرث األشياء تعقيدا،  ميكنك التعامل التي ً

كل واحد  - نفسه يف الوقت -أن ًإن عديدا من البرش بينهم تشابهات وقواسم مشرتكة، إال . معها

بال  -ًوهم جميعا . منهم مختلف، ومتباين، وكلهم يؤدون أعاملهم بأسلوب مختلف إىل حد ما

وىف .  فيام يخص ذلـكي حوار منطقيمحكومون بعواطفهم وغري ميالني إىل خوض أ -استثناء 

ًكل مرة أدير فيها لقاء أو حوارا عن خدمة العمالء أو املبيعات أو اإلدراك، يكـون لـ دينا دامئًـا ً

ومن بني املقاالت التـي كتبتهـا، فقـد كانـت هنـاك . قسم مخصص إلدارة الشخصيات العنيدة

مقـاالت كتبتهــا ونـرشتها عــىل اإلنرتنــت عـن قيــادة الشخــصيات العنيـدة، وقيــادة املــوظفني 

 .مقااليتيف العنيدين، وهى كرثة غالبة 
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َّمالء، ولدى أدلـة عـىل مـا ًلقد أمضيت خمسة عرش عاما كمدير يتعامل مع موظفني وع

 قيادة الشخصيات العنيـدة، وقـد كتبـت  يفي الحقيقيإنني أفهم التحد: أذهب إليه من قول

ً أجعل الحياة مكانا أكرث يـرسا وسـهولة لآلخـرينهذا الكتاب ليك نحـن لـسنا بـصدد تركيبـة . ً

ات  ثبتـت فاعليتهـا لقيـادة نفـسك وقيـادة الشخـصيي بعـض التقنيـات التـيسحرية، بل هـ

العنيدة، فإذا حصلت عىل فهم أفضل لنفسك، فأنت تبني ثقتك بها وتستخدم تلك التقنيـات، 

 .ًومن ثم، فإنك ستعيش حياة أطول وأكرث سهولة

 طـوال رحلـة تـأليف هـذا  األعزاء، الذين ساعدوينً أود أن أشكر بعضا من أصدقايئيإنن

 إلدخالها الرائع لكل تلك املادة ياين صدارتهم ديناميك دا يف معه، يأيتيالكتاب، أو خالل رحلت

 دامئًـا،  طـوال تلـك الرحلـة لتـشجيعه املتميـز يل املالزم يليإىل الحاسوب، وكذلك جون، قرين

 . أرصت عىل وجودها طوال تلك الرحلةيالت" ليندا" كذلك لـ يوشكر

    ... حياتكموا بكل نجاح ممكن يفحظأمتنى أن ت

 

  Alan Fairweather 
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 الفصل األول

 ليس هناك يشء مياثل صعوبة 

 الشخصيات العنيدة

 

 

 تقوله يكمن فيام  األمر

 ".كيف حالك اليوم؟, صباح الخري يا بوب"

ا ساخرا عىل هذا النحو!....ما الخري الذي فيه؟" أنت تعلم أين غارق ..ًو ملاذا تبدو مستخفٍّ

 ....".كام أن ظهري يؤملني للغاية,  أذين ىيف العمل حت

ًوأنـا أعـرف أنـك تعـاين آالمـا يف .....فكلنـا مـشغولون بأعاملنـا, ًطالقا إًأنا لست ساخرا "

 ........! ".أعتقد أن كل ما يف األمر، أنك....ظهرك

لوقـت؟ إن األمـور عـىل مـا يـرام اغلـب أهل تعلم قدر األمل، الذي أعانيه ..........! كائن"

 !".كالت مشةأيفأنت ال تعاين من , بالنسبة لك

تعرف  نت الأ -دعني أخربك بأشياء بسيطة... مشكالت يا بوبّيأنت تعتقد أن ليس لد"

 !!".نصفها عىل أفضل حال
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ً طريف الحوار السابق أمرا مألوفـا؟ هـل سـبق لـك مـن قبـل أن أيهل ميكن اعتبار  ً

 يف الحـوار الـسابق؟ أسـمعك تقـول ًعنيداانخرطت يف حوار كهذا؟ من الطرف الذي تراه 

 من أن بوب بالفعل هو الشخص متأكدهل أنت , ولكن. وهكذا, عجوز.....فهو,  بوب نهإ

 !؟العنيد

يعـاين متاعـب , ً عامـا 50هو شـخص يبلـغ مـن العمـر .....دعنا نفرتض أنك تعرف بوب

ًونادرا مـا , يعيش مبفرده,  فقد زوجته منذ عدة سنوات قليلةأنهكام , صحية منذ فرتة طويلة 

 .. أفراد عائلتهًيلتقي أحدا من

مـن وجهـة ! كانت أفضل جملـة تقـال؟" كيف حالك اليوم؟"ن جملة أن هل تعتقد واآل

هـي " كيف حالـك اليـوم؟"ومن ثم ستكون جملة , ستكون أنت مجرد الكائن السعيد, نظرك

, و لكـن.....ٍ تتعرف إليهمأو الذين تتعامل معهم لألشخاصالتي ميكن قولها , الجملة الطبيعية

 :ن تتساءل قائًالأ كان ميكنك إذ بدء الحوار بشكل مختلف ؛ أو ميكنك افتتاح أنهمل من املحت

رة القدم الـذي تـشجعه قـد كأراهن أنك سعيد أن فريق , صباح الخري يا بوب"

 ."فاز يف مباراة األمس

ولكنـه يكمـن يف الكيفيـة التـي يفـرسون بهـا مـا , إن األمر ال يتعلق مبا تقوله لآلخـرين

ولكـن األمـر جلـه يعتمـد عـىل , ً من الصعب أن متـيض قـدما يف حـوار كهـذاأنه أدرك. تقوله

 : فيمكنك أن تقول, عند مجاملة زميل لك. الكيفية، التي يخطط بها اآلخرون عاملهم

 ".ًيت تجعلك رائعاچاكفهذه ال....ًأنت تبدو وسيام بالفعل اليوم, أهالً"

 :لتايلع أن تتلقى رد جملتك تلك عىل النحو اقفمن املتو

إن ما تقوله بالفعل يشري إىل أنني عادة ما أبدو غري مهندم؛ وأنني محتـاج إىل وقـت "

 ."أطول ألعد نفيس للخروج

 



 13يات العنيدة ليس هناك يشء مياثل صعوبة الشخص
 

 

تتمثل يف أن الشخص الذي تلقـى املجاملـة؛ , إن املشكلة التي متثلها الجملتان السابقتان

يبدو غري مهنـدم أغلـب ً غالبا ما يؤمن بأنه نهإمام يتضمن يعاين من تقدير ضعيف لذاته؛ إذ 

ً قد نشأ يف عائلـة، مل تعتـد إطالقـا أنهومن املحتمل .... وأنه ال يستحق مجاملة كهذه, الوقت 

 .مجاملة اآلخرين

ون نطـاق قبعض األزواج يفشلون يف حياتهم الزوجيـة؛ ألن معظـم هـؤالء األزواج يـضي

 : مشاعرهم وترصفاتهم عىل ما يقوله الشخص اآلخر مثل

 ."ًلست قادرا عىل زيارة عائلتك يف عطلة نهاية األسبوع,ليا جي,آسف" 

 ."اك؟ هل هذا يعني أنك ال تحب أمي؟چ حقا بقولك هذا يا هما الذي تعني" 

 ."ّبل أعني أن لدي عمالً ينبغي أن أقوم به وقتها, هذا ليس قصدي, كال" 

 ."ًمبا ال يجعلك مضطرا لرؤية أمي, أراهن أنك قد خططت لذلك" 

 ليس أنهولكن من املحتمل ,  فيام ذهب إليهچاك صدق - وقد ال يعني -عني  يهذاإن 

وقد ...  قد أخطأت قراءة املوقف-ةلي بصورة إجام-وأن جيل, ًمضطرا للعمل يف نهاية األسبوع 

 .كنتيجة ناجمة عن فشل يف التواصل بينهام, تلوح فكرة االنفصال والطالق يف األفق

 . عـواطفهم- إجامالً - هو أن الكائنات البرشية تقودهمإن التحدي اآلخر الذي تواجهه،

 يقـرر مبنطقيـة ووضـوح أن لديـه عمـالً يف چـاكتجد أن , وبالنظر يف املثال الحواري السابق 

 قد قام بتخطيط چاكًبينام كانت استجابة جيل عاطفية متاما حيث شعرت أن , نهاية األسبوع

 .يتعلل به عن عدم زيارته لوالدتها, متعمد 

ولكن هذا ليس ) هحامت(ٍّ محبا لوالدة جيل چاكمن املحتمل أال يكون ,  وبطبيعة الحال

 .بيت القصيد يف الوقت الذي تم فيه هذا الحوار

 وي والسيد سميث چ

مالـك (أحـد رجـال األعـامل , ستيڤًدعنا نستمع معا إىل تلك املحادثـة التليفونيـة بـني 

  :لدى مركز من مراكز التوريد واإلعداد , املتخصص يف خدمة العمالء, وچوي, )املرشوع
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كيـف ميكـن يل أن , ا الـسيد املتخـصص يف العمـالء مبركـز التوريـد هـأي, صباح الخـري"

 ". أساعدك؟

, حـسنا.. كيف ميكن لك أن تساعدين؟ سوف أخـربك مبـا ميكنـك أن تـساعدين بـشأنه"

 مل وإذا, مـىضوالذي أخربتك عنـه منـذ أسـبوع , ميكن أن تقوم بتوريد ذلك الطلب يل

 ."كله األمر فمن املمكن أن تنىس, أتسلم الطلب غدا 

 ."ما اسمك؟ وما رقم حسابك من فضلك؟"

 24ويقـع يف , واسم محيل أل سـميث . وال أعرف رقم حسايب,  سميثستيڤاسمي " 

 " شارع الطريق العايل

 ." اسمك؟ىكيف تتهج. وسوف أحاول أن أجد رقمك وعنوانك, ابق معي عىل الخط"

فلـدي عمـالء يف محـيل ينتظـرون بفـارغ , برجاء أن ترسع يف ذلك,  ث- ي - م -س "

 "الصرب أن أخدمهم

ولكـن طبًقـا للـسجالت ... ها قد وجدتها". .! حالأيتلك ليست غلطتي عىل ...ًحسنا"

 يف املخـازن ؛ متـوافرةالتي أمامي، فهناك أصناف عديدة مام ورد يف طلبيتـك ليـست 

 ."ه الطلبيةمام سيعوق استكامل هذ

لقـد حـازت .... وعنـدما أرسـلت طلبيتـي؟،منـذ أسـبوع مـىض, ملاذا مل تخربين بـذلك"

 .!!"خدماتكم سمعة سيئة

عندما ال تكـون أصـناف طلبيتـه , نظم الرشكة أن تتصل بالعميل أوليس من سياسة "

 ."عندما قمنا فقط بفتح حسابك,لقد أخربناك بذلك...غري متوافرة باملخازن

 ."هل يل أن أحادث املدير؟... مل تخربين بذلك من قبلأنت, ًعفوا"

 ." يف اجتامعأنه....لن تستطيع التحدث إليه اآلن"

إال أننـي واثـق أن هنـاك شـيئا مـا يتعلـق بطـريف , كان من املمكن أن نستكمل الحـوار

 وي الـذي يلقـي چـ بأنـه ثقـةمـن وجهـة نظـرك؟ لـدي  , العنيدالحوار؛ لذا من هو الشخص 
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ًومزعجـا بـصورة , وغري لطيف, وعدوانيا, ًمعتربا إياه غري منطقي ) سميث( العميل اللوم عىل

 چـويولكن يف هذا املوقف ارتكب , ميكن أن يكون العميل كل هذه األشياء والصفات . كبرية

,  مع هـذا العميـلچويوقع فيها ,  عرشة أخطاءاألقلهناك بالفعل عىل ... عرشة أخطاء سيئة

أشبه بالوقود الـالزم لـدوام اشـتعال غـضب العميـل؛ مـام أدى إىل سـوء وكانت تلك األخطاء 

لقـد كـان .  بدا األمر وكأنه صب الوقود عىل النار املشتعلة لتزداد اشتعاالًحتى, املوقف برمته

 كـان يعـاين أنـهومـن املحتمـل . ً كثريا عندما قـام بتلـك املكاملـة التليفونيـةيأملهذا العميل 

 رمبـا كانـت لديـه مـشكالت أو, ٍري عىل نحـو مـرضسأعامله مل تكن توأن , ًضغوطا من زبائنه

 . أرسية

 األمر يتعلق بالعقل 

بيـنام كـان , الذي تعطلت ماكينة الحلـب التـي لديـه,  قصة املزارع توم-ٍّ توا -إين أتذكر

الـذي ميتلـك املزرعـة , إذ تذكر املزارع صديقه ساندي, عىل وشك أن يستخدمها لحلب أبقاره

ميكـن حملهـا مـن مكـان إىل , ملزرعته عىل الطريق؛ فقد كانت لديه أيضا ماكينة حلب التالية

وبيـنام هـو أثنـاء قيادتـه ... ًمتوجهـا مبـارشة إىل سـاندي, قفز توم إىل سـيارته وفـر,  لذا.آخر

 وعـىل - أن يقرضني ساندي ماكينـة الحلـب هـذهىكم أمتن" :لنفسهراح يفكر قائال , للسيارة 

. ومن املحتمـل أال يرغـب يف إقـرايض املاكينـة.  صديقا طيبا له عىل الدوامفقد كنت,  حالأية

لقد أقرضته من قبـل أشـياء عديـدة .. . سيكون غري منصف عىل اإلطالقأنهاألمر الذي أعتقد 

 رفـض إذافام الذي ميكنني فعلة , وبعد.. . مل يقرضني املاكينةإذاسأتضايق بالفعل . .يف املايض

... مـا  عىل أمرهأيواستقر ر,  عىل هذا النحو-طوال الطريق,  توم يفكرلقد ظل" ذلك بالفعل؟

 : الذي صاح حاملا رآه , وعندما دلف بسيارته إىل مزرعة ساندي

 ."كيف حالك اليوم؟,سعيد برؤيتك يا توم "

 التـي لـديك؛ إذ ةليافظ مباكينة الحلب البتوميكنك أن تح.... إنني عىل ما يرام"

 .!"يف املقام األول,  اقرتاضها منك إنني ال أرغب مطلقا يف
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ً هنـاك عديـدا مـن األشـياء فـإن, السيام عميل غاضـب, قبل أن يقوم األفراد بالتعامل معك

إن تلك الثواين املعدودة التي تقضيها . التي يجري التفكري فيها واستخدام العقل بخصوصها,األخرى

 ال -ٍّ فعليـا -إن الغـضب ذاتـه . ا الغـضبهي تلك التي تقرر الكيفية التي يتواصل به, يف التفكري

وأنا ..  ثانية؛ ليك تبدأ كيمياء الغضب يف الرتسب مرة أخرى20 حوايليدوم تلك املدة التي تتجاوز 

 وهـذا القـول ،(*)"دعهم ينفسون عن غـضبهم:"واثق من أنك قد سمعت ذلك القول أكرث من مرة

 .يصعب إرضاؤه,  شخص متزمت للغاية، إذ يتحول العميل إىلهًكثريا ما ينجح ويؤيت مثار

وتواصل الغضب وساءت , مل تتم معاملة العميل بشكل جيد , چوييف حالة مسرت سميث و

 يجعل أن استخدم بعض تقنيات مختلفة وكلامت أفضل، لكان من املمكن چوي أن  لووأ.. األمور

 يتحـول عميلـه إىل تلـك  بالـرضورة أنهومل يكن عليـ.. .دون أن يزعج عميله, الحياة بالنسبة إليه

ًوكان ميكنه أن يـصب مـاء بـاردا عـىل , التي يصعب إرضاؤها من فرط تزمتها, الكتلة من الغضب ً

 .فتنطفئ ويخفف من فرط انفعال العميل, التي أوقدها الحوار, الشعلة

فإننا ال ميكن أن نستنتج من الحوار السابق طبيعة نغمـة صـوت چـوي , بطبيعة الحال 

 ن لغـة الجـسد إوقبـل أن تقـاطعني قـائالً . لغـة الجـسد التـي يتحـدث بهـا تعرف كـذلك أو

  إىل الراديـو أثنـاء - ذات مـرة - أسـتمع -دعنـي أخـربك بـأنني كنـت , غري محادثـة تليفونيـة

ٍّكان مقدم الربنامج يجـري حـوارا تليفونيـا يف مـسابقة. قياديت للسيارة وكـان املتـسابق عـىل , ً

خـالل ,  امتحـان متهيـدي عـاديأوكانـت هنـاك إجـراءات . نديو ,الطرف اآلخر من التليفون

نهـا إقالـت ونـدي ...من أين أنت؟ ومـا العمـل الـذي متارسـه؟ :من قبيل, بينهام محادثة 

 .وتتعامل مـع عمالئهـا عـرب التليفـون, تعمل يف قسم خدمة العمالء يف رشكة تأمني كبرية 

 إذ كـان -ودودة ومحبة لآلخـرينأن وندي شخصية , ًوكان واضحا للغاية من نغمة صوتها

 , ونـدي:"قال لهـا املـذيع , يف إحدى اللحظات . ميكنك أن تسمع ابتسامتها وهي تتحدث

                                                 
 .املرتجم-دعه ينطلق,كالبخارالغضب  )*(
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ًفـإنني غالبـا مـا ,  عـرب التليفـون بخـصوص يشء مـاى حدث أن تقدمت إىل رشكتك بـشكوإذا

 ."خالل دقائق من حديثي معك,  كل يشء يتعلق بالشكوى سأنىس

 وان وصاحب العملچ

 ." الليلة من أجيل؟اإلدارةهل ميكنك إنهاء تقرير مجلس ,انچو"

وكنـت أأمـل أن أنـرصف الليلـة يف موعـد , سيستغرق مني ذلك األمر ساعتني "

 ."االنرصاف

 .!"ولكنني بالفعل أحتاج ذلك التقرير الليلة, وان چإنني أقدر ذلك "

 ." لن متانع يف ذلكأنهافأنا أعرف , ميكنك أن تطلب ذلك من سوزان"

وان؛ ألنك تقـومني بـذلك أفـضل مـن چِولكنني أفضل أن تقومي أنت بذلك يا "

 ." أحد آخرأي

لقد وعدت زوجي بأنني سأصل إىل البيت يف املوعد املحدد ؛ فقد اتفقنا عـىل "

 ."الخروج بعد ذلك

ًولكن يف مثل هذه األوقات الصعبة، فعلينا جميعـا  , چوانإنني أتفهم ذلك يا "

ِوأنت تعلمني أن إنهاء التقارير لن يستغرق , نا يف العمل أن نضاعف من جهود

ًوقتا طويال  ."وإنني ألقدر لك ذلك بالفعل.. ً

 اعتبـار أيال يضع لديـه , يحيد املناورة والتأين,  صاحب عمل أمامنحن , يف هذا الحوار 

 مـع , أفـضلبغـض النظـر عـن قـدرتها عـىل التعامـل مـع املوقـف بـشكل , چوانالحتياجات 

  أنـك قـد تفكـر عـىل النحـو أدرك فـإنني,  واآلن .ً حزمـاأكـرث كانت بحاجـة إىل أن تكـون أنها

 وإذا وقفــت ,  صــاحب العمــل يف أدائــهأوعليــك أن تقــوم بفعــل مــا يرغــب املــدير " :التــايل

 ومـن الحـق أن ".  كل ما تفعله أنك سـتجعل الحيـاة أكـرث صـعوبة لـكفإن, يف مواجهة ذلك 

 ومـا ينبغـي عليـك ,  لك مـا الـذي عليـك أن تقولـه سأبنيولكن  ,مئًا أن ال أحد يربح دا"تقول 

  إنهـا ليـست مجـرد . تقوم به لتجعل حياتك أكرث سهولة يف مثل هـذا النـوع مـن املواقـفأن
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بـل إنهـا بـاألحرى حالـة تواصـل بـني احتياجاتـك , حالة تعارض مع مطالـب صـاحب العمـل

  .)(*ومتطلبات العمل التي يجب إنجازها) كمستخدم(

 كلنا نشعر بالضغط

 مـن أو,  طرفأيمن , أنا واثق من أن لديك عالقة ما بكل هذه املواقف التي أوردناها 

وهـي ذات صـلة , هذه املواقف تجعل الحياة صـعبة ... جهات السياجأو من أطراف جهة أي

 التعامـل مـع األشـخاص إن. ة عنهـامـواضحة بالضغوط التي نحياها والعواقب السلبية الناج

 : ًغالبا ما أسمع مثل هذه التعليقاتو....خرين حالة من الحاالت الرئيسية للضغوط السلبيةاآل

 ".ملاذا أراد مني أن أفعل ذلك؟" 

 ".كيف يفرتض يب أن أعرف فيم كانت تفكر؟" 

 ".ملاذا يترصفون عىل هذا النحو؟" 

ياء  اآلخـرون األشـى عنـدما مـا ال يـر- إىل أقـىص درجـة -ميكن أن تشعر بالـضغط 

اآلخرون ال يرون األشياء : بالطريقة نفسها التي نراها نحن بها، ودعني أوضح لك شيئا ما 

و مـن املحتمـل أال يفعلـوا ... التي أراها أنا بهابالطريقة أو,  التي تراها بها أنتبالطريقة

 .ًذلك أبدا

نحـن كلنـا مختلفـون ...آخـرإن كل كائن برشي يف هذا العامل مختلف عن كل كائن 

وهـذا يفـرس مل ,  فـيام بيـنهم إىل درجـة كبـريةيتشابهبعضنا ..  بصمتنا الشخصيةتالفاخ

وعىل  .(**)بل إننا قد نرتبط ببعضهم ونشاركهم حياتنا, مع بعض األشخاص . نكون أصدقاء

 ترى فإنك, ومتشاركة حياتك ,  حتى بالنسبة ألصدقائك املقربني أنهفكام تعرف ,  حالأي

 إن عمـالءك ومـستخدميك وصـاحب العمـل . الذاتيـةرؤيتـك العامل بشكل مختلـف عـن 

                                                 
 . املرتجم-كاحتياجات لصاحب العمل )*(
 . املرتجم-يقصد املؤلف حاالت الزواج  )*(*
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ك يرون ويسمعون وميرون بخربات املواقف الحياتية بأسـاليب مختلفـة عـام تقـوم بـه ءوزمال

 تعبرياتهم املختلفة عنها تقـصد أووذلك ال يعني بالرضورة أن أداءهم املختلف لألشياء .. أنت

 موقـف أيشياء، وتأكد أن ذلك األمر يحـدث يف بل إنها الطريقة التي يرون بها األ, مضايقتك 

 ..ه يف حياتكهتواج

 والطريقة التي يرى اآلخرون بها األشياء نفـسها هـي - التي ترى بها األشياء الطريقةإن 

 .الطريقة التي تكون عليها األشياء بالفعل

 : مأثورة هندية قدمية مؤداهاهناك  فإنومن ثم، 

قبـل أن أسـري مـيالً , ًيني أصدر حكام عـىل آخـرال تجعل, أيتها الروح العظيمة "

ًمرتديا حذاء بال كعب, ًكامال ً "(*). 

 هناك حل

وهـذا مـا , العنيـدة األشـخاص قيـادةلقد اشرتيت هذا الكتاب لتكتشف كيـف ميكنـك 

 أو,  ذلك ال يتضمن رضبهم عىل رؤوسـهم مبـرضب كـرة البيـسبول إن.. بالفعلتكتشفهسوف 

 وضعهم يف أقفاص تعد للشحن وإرسالهم يف سفن متجهـة أو, يبدس السم لهم يف كوب الشا

 وسـوف تنمـي ثقتـك يف ،بل سوف تكتشف ما الذي ينبغي عليـك قولـه.. إىل ما وراء منغوليا

 .قدرتك عىل توضيح أفكارك واحتياجاتك

 :هذا الكتاب سوف يوضح لك

  عنيدكيف تتعامل مع عميل. 

  يتسمون بالعنادكيف تتعامل مع موظفني. 

  يتسمون بالعناد موظفني إدارةميكنك كيف. 

 ما الذي ينبغي عليك قوله لصاحب عمل يجيد املناورة والتأثري. 

                                                 
حتى يعاود نفسه أكرث مـن مـرة قبـل أن يحكـم عـىل , يقصد املؤلف أن السائر يرتدي حذاء مرهقا يف السري  )*(

 . املرتجم-أفعال اآلخرين 
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 .يحتمل أن تصادفه يف موقف ما يف حياتك, عنيدكيف ميكنك أن تتعامل مع شخص 

فإننا بحاجة إىل فحص ومراجعة كل من الطرفني يف التفاعالت التي نقوم ,  حالأيوعىل 

كام أنك بحاجة إىل أن تضع يف اعتبارك طبيعة دورك يف كل تفاعـل . ع اآلخرينبها يف حياتنا م

 .منها

 هل أنت شخص عنيد؟

فإنني غالبا ما أقول , "العنيدةكيفية قيادة األشخاص "عندما أقوم بإدارة قاعة بحث عن 

 :للمجموعة التي تشاركني الحوار يف البحث

ويثري املـشكالت لـدى , ًداعني شخص منكم يرى نفسه أيفلريفع , من فضلكم "

 ".اآلخرين يده إىل أعىل

 غالبا ما تفكر فإنك, واآلن!  ال أحد منهم يرفع يده - تخمن ما يحدث بعدها أنوعليك 

 ال أنـه ال أحد منهم سيعرتف يكونه كذلك؛ السيام عىل املأل من اآلخرين، ولكنني أعتقد أنهيف 

 .ا للمشكالت لدى اآلخرينً، ومثريًعنيداً يرى نفسه شخصا ة بأي وسيل-أحد 

ورغم أن هنـاك املئـات ممـن يحـرضون قاعـة , لقد طرحت ذلك الطلب مرات عديدة 

 حال سوف يخربونني بكل ةً عاليا، بل إنهم عىل أييديه ال أحد منهم رفع أنهإال , البحث هذه

تهم عـن مـشكال الذين تعاملوا معهم، وعن مديرهم املنـاورو, الذين يتسمون بالعنادالعمالء 

 الـسيطرة أوكمستخدمني وكذلك عن جـريانهم املـزعجني الـذين ال يحـسنون تربيـة أوالدهـم 

 .عليهم

يعتقدون  ممن ال, آخرينذا ما قورنت مبئات إً قد ال تضيف شيئا ذا داللة؛ األرقاموهذه 

 مـن األشـخاص ىويحكون هم أنفسهم عن مئات أخر, يتسمون بالعنادًمطلقا بأنهم أشخاص 

 .يتسمون بالعنادهم الذين يرون

 



 21يات العنيدة ليس هناك يشء مياثل صعوبة الشخص
 

 

 ما أهمية طرح هذا املوضوع

نتواصـل مـع أشـخاص , مـن وقـت يقظتنـا% 80-70 حـوايلتخربنا األبحاث بأننا نقـيض 

 :هذه التفاعالت نحدث يف العمل عندماأن آخرين، و

  الزبائنأوتتعامل مع العمالء . 

 تتحدث يف التليفون. 

 تجري عمليات تفاوض. 

  رين اآلخه قيادتأوتقوم بإدارة. 

 تتعامل مع الزمالء. 

 تحرض االجتامعات. 

 تعقد املقابالت الشخصية. 

 تقوم بالتقييم. 

 تقوم بالتدريب . 

فإننا نتواصل مع األزواج والزوجات والرشكاء واألطفـال واألصـدقاء , يف حياتنا الشخصية 

 تكون مـن سـكان كهـف لتخفيـف أوقد تضطر للحياة يف جزيرة منعزلة ... والعائلة والجريان

. (*)إن روبنسون كروزو والناسكني يف هذا العامل ذوو عدد محدود للغاية. التواصل مع اآلخرين

 أوهل تتذكر مدى اإلثارة . إن معظمنا يحتاج ويتمنى أن يتواصل ويكون عالقات مع اآلخرين

فة التي كان عليها روبنسون كروزو عندما اكتشف بصمة قدم يف الرمال وتقابل يف نهاية لـلـها

عـىل  -واألشخاص اآلخرين , إن الكائنات البرشية مخلوقات اجتامعية! مر مع مان فرايدي ؟األ

 . يف حياتنامهمة عوامل -أقىص تقدير 

ــسمح،  ــا ن ــوإنن ــة وأرج ــدا لكلم ــه جي ــسمح" أن تنتب ــي " ن ــتخدمها أالت ــو-س  ن ي بتك

  ومـام .عدم الـسعادة التـي تـشعر بهـا/ هذه العالقات مع اآلخرين؛ ليك نصف قدر السعادة

                                                 
 . املرتجم- من البرش ال مييل إىل العزلة أو التنسك يقصد املؤلف أن العدد األكرب )*(
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ًيؤسف له أن أجد نفيس مضطرا إىل القول بـأن معظـم هـذه العالقـات التـي تكونهـا ليـست 

 نتفاعـل مـع أوإن املشكلة تكمـن يف أننـا ال نتواصـل .  عملناأوسواء يف محيط حياتنا , جيدة

 .اآلخرين بشكل جيد

د كـان يعمـل يف أحـ, ًلقد كنت أتحدث مؤخرا مع أحد األشخاص يف صالة الجيامنيزيـوم

َّكان يشكو إيل من الكيفية التـي يكـره بهـا الـذهاب إىل العمـل يف كـل , ٍّالبنوك املرموقة دوليا

إال أن األمـر .... (*)ن يستمتع بعطلة نهاية األسبوع واإلجـازاتأ أجلوأنه يحيا فقط من , صباح

ً يتلقى أجرا مجزيأنهويشعر , ه أصبح بالفعل يحب العمل الذي يقوم بإذًتغري متاما؛  ا لقاء ما ً

 مع - إن مل تكن منعدمة -كان األمر يكمن يف عالقاته املحدودة للغاية ,  حالأيةوعىل , يعمله

 .الذين يتسمون بالعناد بأنه يتعامل مع كثري من األشخاص إدراكه، باإلضافة إىل هزمالئ

ًمنـا ألنـه مل يكـن مؤ". ال يشء: "أجابني قائالً, عندما سألته عام يفعله ليحل هذا املوقف

 .بأن هناك ما يفعله حيال ذلك

 ليس أنه يدرك -ً أيضا -ولكن معظمنا , إن معظمنا قد يتعجب لهذا املوقف ويتعاطف معه

 ذلـك؟ ملـاذا تكـون لـدينا مـشكالت مـع يحـدثملـاذا :  ويبقى الـسؤال-حالة منعزلة من حياتنا 

ويجدون صـعوبة , رة جيدةًاآلخرين؟ إنني أؤمن بأن كثريا من الناس ال يتواصلون مع غريهم بصو

مـن الـذين يفـشلون يف % 80وتقرتح البحوث الحديثـة بـأن . يف التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم

 .ألنهم ال يستطيعون تكوين عالقات جيدة مع اآلخرين, إمنا يحدث ذلك لهم  , أعاملهم

إن معظم النـاس ال يتواصـلون مـع بعـضهم الـبعض بـشكل جيـد؛ ألنهـم يفتقـرون إىل 

إن مـا نتعلمـه باملدرسـة ال يعـدنا للتعامـل يف .  الالزمة لتعلم مهارات التواصل الجيـدالفرصة

ــات  ــوين العالق ــا، وتك ــارف عليه ــل املتع ــاهيم التواص ــصطلحات ومف ــا مب ــن حولن ــامل م  الع

 إن املـدارس تركـز جـل همهـا عـىل رفـع معـامالت . مع اآلخرين؛ السيام غري املتعلمـني مـنهم

                                                 
 . املرتجم-أي اليوم الذي ال يذهب فيه إىل البنك  )*(
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ومهـارة التعامـل , اءة والكتابة والحساب واستيعاب الحقـائق املجـردةذكائنا وقدرتنا عىل القر

 :أن قد تم تعليمي كيف أنه إنني ال أذكر .مع األرقام واختزان املعلومات

 أن مينحني عمالً ما) صاحب عمل(ا ًأقنع مستخدم. 

 أصغي باهتامم إىل الناس. 

 ًأكون حازما. 

 ّأكون عالقة وئام. 

 أفهم سلوك اآلخرين. 

 يسأحفز نف. 

 أكون أكرث ثقة. 

 ًأكون أكرث وعيا وإدراكًا. 

 مع مشكالت الناسأتعامل . 

 تتعامل فعالً مع هـذه - يف أيامنا هذه - أن تقول بأن مثة مدارس عديدة اإلنصافوملن 

 ينإن أطفـاالً عديـد.. ولكنهم يخوضون معركة شاقة مع ذلك,  السابقة واالحتياجاتاملطالب 

واصل مع بعضهم البعض ؛ مقارنة بالوقت الـذي كنـت أقـضيه يف ًممن ميضون وقتا أقل يف الت

أطفـال اليـوم يـتم ..... ذلك التواصل عندما كنـت أذهـب إىل املدرسـة، وأنـا يف مثـل عمـرهم

 أتوبيـسات أو(وينتشلهم اآلباء منها بعـد الظهـر ,  إىل املدرسة- كعهدة -تسليمهم يف الصباح 

 أو, يـشاهدون التلفـاز, ًضون وقتا أطول يف حجـراتهموعندها مي.. للعودة إىل البيت) املدرسة 

وأكرث بكثري مـن األصـدقاء , إن لديهم أصدقاء عىل الفيسبوك... ًميارسون ألعابا عىل حواسيبهم

ًونحـن ذاهبـان معـا إىل , ًلقد كنـت اقـيض وقتـا مـع صـديقي... ًالذين يقابلونهم وجها لوجه

, وكنـت عنـدما أصـل إىل املنـزل, ل بعـد الظهـر  عائدون منها إىل املنـزأو, املدرسة يف الصباح

 املقـربني أصـدقايئ أخـرج إىل حتى, ًأحرص أشد الحرص عىل أال أميض وقتا طويالً داخل املنزل

وكنـا وقتهـا نتبـارى يف مـدى ,  مختلفة آنـذاك- بطبيعة الحال -كانت حياة ... ًليك نلعب معا

 . منهملذين يتسمون بالعناداوالسيام األشخاص , قدرتنا عىل التواصل مع اآلخرين
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تـساعدنا عـىل ,  مهارات تواصل طبيعيـة لـدينا أية منيل إىل االستناد إىل فإننا, وكبالغني 

, ً هناك أناسا عديدينفإن,  حال أيةوعىل . ًطوال سرينا قدما يف هذه الحياة, إدارة أمور الحياة

 أن ما تلقوه من خربة حياتية كام,  مهارات طبيعية يف التواصل مع غريهمأيةميتلكون  ممن ال

ٍّواصـطالحيا يف , ًإننا جميعا منـر بخـربات الحيـاة والتواصـل.. ًيف هذا الصدد ليس إال نزر يسريا

 أووخدمة عمالء ضـعيفة املـستوى , ومندوبو مبيعات, مديرون سيئون: دنيا األعامل مبفاهيم

 .وأحيانا عالقات صعبة ومتوترة مع الزمالء واألصدقاء, محدودة

وكـان ذلـك ( شخص من أولئك الناجحني يف هذا العامل أي تعني علينا أن ندرس حياة إذا

 حالـة ممتـازة -ً غالبـا - سوف تجد فإنك, )ٍّيتوافق مع مفهومك للنجاح؛ أيا كان ذلك املفهوم 

قادرون عىل حسن اإلصغاء لآلخرين ) النامذج الناجحة (  هؤالء األشخاص أنمن التواصل؛ إذ 

والتفاعل مع الجميـع بإشـارات وإميـاءات غـري , ح األسئلة املطلوب طرحها بدقةوفهمهم وطر

 .(*) إنهم خرباء يف تسويق أنفسهم-والتي يرسلها كل منا لآلخرين , لفظية

 ويف -نـسوق أنفـسنا,  يف كـل يـوم مـن حياتنـانـا،إن اليشء األكرث أهمية هو أن تدرك أن

 .حنا يف ذلك التسويق نجإذا إال ،الحقيقة ال يحدث يشء يف حياتنا

: ً التواصل لديك هو الذي يحدد الكيفية، التي ستكون ناجحا بها مع اآلخرينىإن مستو

 فـإن,  حـالأيةوعىل .  ضخم عىل نجاحك املايلتأثري ذو أنهكام , ا ٍّواجتامعي, ٍّوشخصيا, ٍّعاطفيا

,  وتعريفاتهـا األمر األكرث أهمية هو مستوى النجاح الخاص بك حسب دالالت السعادة لديك

وميكن اعتباره نتيجة مبارشة للكيفية ,  يشء آخر ترغب فيهأي أو, وحسب تكوينك العاطفي 

 .التي تتواصل بها مع نفسك

 ".إن العالقة األكرث أهمية التي ميكن أن متتلكها هي تلك العالقة التي تكونها مع نفسك "

 

                                                 
 . املرتجم-أي يف عرض أنفسهم بشكل يجعل مصادقتهم أشبة بالسلع التي يرغب الجميع يف اقتنائها  )*(
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 ةمعرفة الشخصيات العنيد

ً؟ مـن املمكـن أن يكـون شخـصا "ًعنيـداًشخـصا "اعتبـاره  الذي ميكنك النظـر إليـه وْنَم

و .  يثري حنقك وغيظك، ويسبب لك اإلحساس بعدم السعادة واإلحباطأو,  يراوغكأويضايقك 

 تجـدها مزعجـة بالنـسبة أو يفعلون األشياء التي ال تروق لك أوهم األشخاص الذين يقولون 

 .الت يف محيط العمل هذا يخلق مشكفإن,  وبطبيعة الحال.لك وغري مقبولة

ٍّ مليونا من البرش ممن يعملـون يوميـا طـوال العـام 18,9 فإن, وحسبام تدل البحوث  ً ,

 كنتيجة مبارشة لهـا؛ مـام يكلـف االقتـصاد أوتنتهي حياتهم العملية جراء املضايقة يف العمل 

ًثريا واضـحا عـىل اإلنتاجيـةأوهـذا يحمـل تـ,  مليون جنيه إسـرتلينيحوايلالربيطاين   واإلبـداع ً

ذ إن هنـاك عـىل األقـل إوالجانب األخالقي لدى العنرص البرشي املستخدم يف ذلك االقتـصاد؛ 

 .خالل حياته العملية اليومية, ًواحدا من كل أربعة أشخاص تتم مضايقته

ٍّ هناك مدى إجامليا من السلوكيات، التي ميكن لنـا أن نـصنفها يف سـلوكيات فإن, وفيام ييل ً

 :ميكنها أن تدفعك إىل الجنونالتي ، التاليةلسلوكيات الواردة يف القامئة كم عدد ا. صعبة

 مدمن عمل آرس عدواين

 مخادع بارد غاضب

 خطر منافس مضاد

 خائن ّشكاء قلق/مثري

 ِّمهول ٍّمتحد ...مدافع عن

 متأخر مرتبك مجادل

 كاذب )مثبط(غري محفز منطقي

 ٍمنطو غري مطيع متعصب

 مراوغ محرج الئم

 غري منتظم كثري النسيان مندفع

 بائس متحفز ممل
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 مزاجي متعجل مهمل

 سلبي طائش مشاغب

 متصيد لألخطاء رصيح ِّمقوم

 لديه فوبيا حقود مخلص

 مدمن أناين عنيف

 محبط متملق خجول

 غري متحمس ضعيف جبان

 ساخط خيايل ٍال مبال

ألـق نظـرة ثانيـة , من الـصفات إليهـاورمبا ترغب يف إضافة املزيد ! يا لها من قامئة, واو

ا عـن شخـصية ًا معـرب سـلوكًتعتـربهمام وصف السلوك الـذي أ) (عىل القامئة، وضع عالمة 

, "الـذين يتـسمون بالعنـادإن كل هذه الصفات تـصلح لألشـخاص :" فقد تقول, واآلن. عنيدة

هـم اختيـارات كانـت ل, مناريولكن عندما قمت بأداء هذا النشاط مع املشاركني معي يف الـس

" صـفة ممـل ومثـري للـضجر "األفرادمختلفة تعرب عن وجهات نظر مختلفة؛ إذ مل يعترب بعض 

بيـنام تكـون , قـد ال تثـري اسـتهجائك " ضـعيف"كـام أن صـفة , العنيدضمن صفات الشخص 

 .املعاندينكذلك لدى آخرين؛ فيصنفونها عىل أنها ضمن الصفات املميزة لألشخاص 

ًلـذا تجـد أمـامي دامئًـا تحـديا تجـاه ,  غـري منفـصل عنـهأنا أعيش عرصي وشـخص

 الـذين ال يلتزمـون بالتوقيتـات املحـدودة؛ أو ،اآلخرين الذين يتأخرون يف إنجاز أداءاتهم

 يف -ٍّ ما أنهم سيحادثونني هاتفيـا أشخاص قال إذا أنهإلنجاز األعامل املتفق عليها؛ مبعنى 

 قـد - عىل الجانب اآلخـر -عل منهم؛ ألنهم  هذا ما أتوقع حدوثه بالففإن -غضون ساعة 

وقـد يحـادثونني يف غـضون ثـالث ,  تـصور واقعـي فعـىل ملفهـوم الوقـتأيال يكون لـديهم 

 الساعةسوف نلتقي يف املرشب يف : "  قال أصدقايئإذا. ساعات، وليس ساعة واحدة كام وعدوا

  بخمــس  املوعــد قبــلأي بالــضبط؛ 7.55 الــساعةفــسوف أكــون هنــاك يف , ."الثامنــة مــساء
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, فسوف تعتقد أنني شخص مجنون؛ ألن األمر سيان بالنـسبة لـك, وإذا مل تكن كذلك . دقائق

 . نصف ساعةأو ساعتني ه عن امليعاد املتفق عليًمتأخرا شخص يأيتأن 

 .صعبة وملواقف يتسمون بالعناد،دعنا نفحص بعض أمثلة ألشخاص 

 املرشف من الجحيم 

ومل مينحـك ,  قد عملت مع صاحب عمل لفرتة ما من حياتكمن املحتمل غالبا أن تكون

 إن . ومن املحتمل أن تظل حتى اآلن تعمل معـه- سوى الحزن والتأيسالفرتةًشيئا طوال هذه 

ًنيبا قاسيا أ ت- بالرضورة -هؤالء األشخاص ال يوجهون إليك  ًولكنهم يجعلون احتياجاتك أمـرا , ً

 . التحققأونجاز صعب اإل

لقـد . ًأحـال حيـايت جحـيام, يـدعي چـون ,  مرة مـع مـرشف مبيعـات كنت أعمل ذات

، والزلت أتـذكر (*)السيام كيف ال ميكنك أن ترشف عىل اآلخرين, تعلمت أشياء كثرية من چون

 .نذاكآكيف كنت أفكر 

 يعملـون كانواٍّمل أكن أعامل أيا من املرؤوسني الذين , ً مرشفاأوًوعندما أصبحت مديرا  "

ٍّلقد طلب مني أن أحادثه تليفونيا كـل "... لطريقة التي كان چون يعاملني بها معي مطلًقا با

 عن عدد العمالء الذين قـابلتهم طـوال اليـوم، وعـدد العـروض التـي قمـت -ٍّ تفصيليا -ليلة 

. التـي تلقيتهـا طـوال اليـومو ،)كمبيعـات(بأدائها، وعدد الطلبات التي متكنت من القيام بهـا 

يبـدأ يف التوصـل إىل  العمـل مـن األرقـام التـي أذكرهـا الراك إيقـاع وكصاحب عمل يحيد إد

مـا الـرضورة "و , " ؟....؟ هل هذا كـل مـا حققتـه مـن...كم عدد:" مثل, مالحظاته وتعليقاته 

مـا "و , "ًملاذا لست كفـوا كمـسئول املبيعـات اآلخـر؟"و" ؟متأكدهل أنت "و, "لقيامك بذلك؟

ل يف كل يشء كام لو أن مستوى أدايئ للعمل ال يتحقق وكان يتدخ" الذي ستفعله حيال ذلك؟

 .. عىل احتامل قائم بأنني عرضة ألن أفقد عميليجعنيًمطلقا؛ مام 

مل تكـن النتـائج التــي توصـلت إليهـا جيــدة عـىل اإلطـالق، ومل يكــن كـذلك يــتم إدراك 

                                                 
 . املرتجم-هذا ببساطة ألنها كانت املهمة التي يقوم بها  )*(
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وكنـت , ونيـةالتليفواملكاملـات , لقد اعتدت وقتها أن أخىش قـدوم املـساء... النجاحات مطلًقا

لقـد كـان صـاحب .. ّ محمال بهذا الضغط الهائل يف أن أؤدي بشكل أفضل،أغادر منزيل كل صباح

ًالعمل بالفعل شخصا مضايقا، وكان يتصور أن أداءه ذلك هو اإلدارة واإلرشاف بعيـنهام  وحـسبام .ً

 العمـل والذي أجرى أبحاثـا حـول مـضايقات, يف جامعة مانشيسرت, يقول الربوفيسور جاري كوبر

, لديه مشكلة ما يف طفولته املبكـرة) اٍّشخص مضطرب نفسي(سيكوباتيك أنت تنتقل من شخص "

ويشعر أن مبقدوره أن يجعل اآلخرين غـري مـؤهلني , ًوالذي ارتقى حينئذ ليشغل منصبا ذا سلطة

إنهـم مييلـون ,  كفء فيام يقوم بـه مـن عمـلأنهفهذا يعني بالنسبة له , ملا يقومون به من عمل

 . أن يكونوا مبعث قلق وخطرأوٍدامئًا إىل أن يكونوا أشخاص غري مأموين الجانب، 

فإنني كرهت هذا العمل وقضيت معظم وقتي يف التخطيط لكيفية دفع , ًوكام تتوقع غالبا

إال أننـي , ورغم أنني كنت قد قضيت أربع سنوات يف قسم املبيعـات, چون تحت سيارة تدهسه

 مـن املحتمـل أن يكـون هـذا العمـل غـري أون كفؤا بالـصورة املناسـبة، بدأت أفكر يف أنني مل أك

 .كم كنت أمتنى وقتها أن أعرف ما أعرفه اآلن؛ إذ لكان من املمكن أن تتغري أمور كثرية. مناسب يل

طلب مني السيد ,  بالفعل عىل إيجاد عمل آخرأوشكتإنني عندما , ومام يثري السخرية

ننـي واحـد مـن أفـضل رجـال املبيعـات إ إذ قـال يل - أرحـل چون مدير املبيعـات الـدويل أال

 .الواعدين، الذين رآهم يف حياته

 العميل من الجحيم 

ًأنا واثق أيضا من أن هناك أحيانا يف حياتـك  أومتـر فيهـا بخـربات التعامـل مـع عميـل , ً

ويبـدو أنهـم يعتقـدون أنـك ,  الزبـائن يوبخونـك بقـسوة أوإن هؤالء العمـالء .. زبون تعس

 . ٍّشخصيا مسئول عن كل األخطاء، التي تحدث يف رشكتك

ــة  ــص األوراق يف رشك ــب فح ــوف يف مكت ــذكر الوق ــك"إين أت ــريجن أتالنتي ــار " ف  يف مط

 , وتنتظـر فحـص أوراقهـا, التاليـةهيرثو بلندن؛ حيث كانت هنـاك سـيدة مـسافرة يف الرحلـة 

 ًصف حـديثها تقريبـا كـان نـ....  ترصخ يف وجه رجـل مـن مـوظفي رشكـة الطـريانبدأتوقد 



 29يات العنيدة ليس هناك يشء مياثل صعوبة الشخص
 

 

كان من الواضح أنها تعرب ... باللغة اإلنجليزية والنصف اآلخر بلغة، كان الرجل يستطيع فهمها

 -لدرجـة أنهـا لـن تعـاود التفكـري , عن استيائها وخيبة أملها يف مستوى الخدمة التي تتلقاها

خص ما عىل فعل وأنها تفضل قتل ش,  يف الطريان مرة أخرى عىل خطوط هذه الرشكة -مطلًقا

 كان يبدو أنهرغم ,  جهده يف محاولة إرضائهاكان رجل رشكة الطريان يحاول بذل أقىص... ذلك

 . ألف قدم30 التفكري يف إلقائها خارج الطائرة عىل ارتفاع يبلغ -ً غالبا -عليه 

يف الواليـات املتحـدة " South West"و, يف بريطانيـا " Easylet:"رشكـة الطـريانتعـرض 

ة بكـل چويـكية، برامج دعائية وثائقية تليفزيونية عن اإلدارة اليومية لخطوط املالحة الاألمري

لقـد شـاهدت الربنـامج الوثـائقي الخـاص بـرشكة . منهام، وكيف تجري نـشاطاتهام التجاريـة

"Easylet " وكـان يركـز بـصورة أساسـية عـىل إبـراز املواقـف املتعلقـة بـالعمالء , عدة مرات

" Easylet"حـد مـوظفي رشكـة أًكنت أنكمش خوفا يف كل مرة أسـمع فيهـا . املتسمني بالعناد

 مـن خـالل .؛ فهم من يجعلون الحياة أكرث صعوبة بكثري بالنسبة لهـمعنيديتحدث إىل عميل 

 ذلـك كـان فإن, وبطبيعة الحال.  واختيارهم للكلامتأجسادهماتجاهاتهم وسلوكياتهم ولغة 

 أيـةة مخصـصة ملـن يقـوم بإحـداث أفـاتكن هنـاك مك جيدة ؛ لذا مل زيونيهيفتليشكل مادة 

ًولكنني غالبا ما , ً سوءا من الدعاية السيئة أكرث ليس هناك يشء نهإكام أنهم يقولون , تغريات

 األسـلوب أو الذين ميكن جذبهم من خالل تحقيـق املـدخل ،أتعجب من عدد العمالء الجدد

 .ًالذي يتبعونه حاليا

 العالقة من الجحيم

ً جـارا مزعجـاأو,  يعمل بجـواركأوً ميكن أن يكون شخصا يعيش العنيدإن الشخص   أو, ً

ًومن املمكن أن يكون أيضا شخصا يف عائلتك. ًشخصا له أطفال مزعجون  .قريب الصلة بك, ً

ومل تدم سـعاديت بعمـيل إال , لقد دامت سعاديت بزواجي ملدة تصل إىل أربعة عرش عاما

ــور ح ــث ســاءت كــل أم ــا واحــدا؛ حي ًعام ــك العــام األخــريً ــايت يف ذل ــشكل -وأصــبحت , ي   ب

  ولـن أثـري ضـجرك بكـل . أؤمن مبرور الوقت بأن زوجتي هي التـي تـسبب املـشكلة- إجاميل
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, متصاعدة الحدة حتى نقطة الغليان , ولكن الخالصة أن األمور تفاقمت , التفاصيل البغيضة 

 -واملسألة ... عمل الذي أقوم بهن عمل زوجتي كان أكرث أهمية من الأوراء اعتقادي الشديد ب

فإنني أدرك , وعندما أعاود النظر مرة أخرى فيام حدث,  حالة كالسيكية-بدرجة من الرصاحة 

وكـام قلـت , اآلن بأنه كان ميكنني معالجة األمر بشكل أفضل قليالً عام عالجته بـه مـن قبـل

  ."اآلن أن أعرف وقتها ما أعرفه ىكم كنت أمتن: "ًسابقا

, ًزميالً أم عميالً أم شخصا ما يف حياتـك الشخـصية:  يف حياتكالعنيدان الشخص سواء أك

. الشخص يرى العـامل بـشكل مختلـف عـام تـراه أنـتهذا  ما يهمني الرتكيز عليه هو أن فإن

 أسباب، هم فقط الذين أجلمن , هناك أشخاص يرغبون باستامتة يف أن يجعلوا حياتك بائسة

 .اب كثرية للغايةولكن هذه األسب, يعرفونها 

 ؟املتسمني بالعنادًهل لدينا جميعا نفس األشخاص 

 لزميـل ًعنيـداًميكنك أن تصف فيه شخصا , إنني واثق من أنك قد مررت يف حياتك مبوقف ما

 . يفهامن املوضوع الذي تتحدث عنهأو لصديق من أصدقائك وال يبدو أنهام يتفقان معك أولك 

، أحـد مـدراء ملركـز خدمـة العمـالء يف ستيڤة مـن تلقيـت مكاملـ, منذ عامني ماضيني 

صناعة الورق؛ إذ أراد مني أن أقوم بعمل سيمنار للفريق الذي يعمل معه عىل كيفيـة قيـادة 

ننـسق مواعيـد , ستيڤلقـد أجريـت مكاملـة تليفونيـة عديـدة مـع . العمالء الصعاب املراس

 ستيڤ سنحت يل فرصة ليك أصف وأساعده عىل فهم طبيعة أعامله التي يؤديها؛ لذا, ونرتبها 

 - بـآخرأو بـشكل -وهـو , هـادئ الطبـاع,  شـخص محـب لعملـهفإنه, وأسلوبه يف أداء عمله

فمـن املحتمـل أن أكـون , ً كنت واحدا مـن عمالئـه إذا أنه يف إدراك بدأت لقد .عجول وقلق

 أنـهال أعتقـد و,  طبيعة األعامل التي يؤديهابالتأكيديعرف  ستيڤإن .  إىل حد ماًعنيداا ًشخص

ًبل كان عىل، الخالف من ذلك حميميا وودودا, ًاا سيئًكان شخص ٍّ. 

السـيام , كانت املجموعة تتنـاقش مـع عمالئهـا, يف اليوم الذي قمنا فيه بإدارة السيمنار

 . إىل حـد ملحـوظ, "يتـسمون بالعنـادعمـالء " يـرى أنهـم ستيڤأولئك العمـالء، الـذين كـان 

 دامئــي , العمــالءهــؤالء  وصــف مــدى األمل، الــذي يــسببه أحــد ً ماضــيا يفستيڤبيــنام كــان 
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واعرتفت ,  ترى خالف ذلك -منار ي إحدى املشاركات يف الس-كانت أماندا ,  والطلباتىالشكو

لكنها تـرى يف الوقـت ,  فرصة للتحدي وإلبراز القدرات- بشكل خاص -بأنها ترى هذا العميل 

 جميـع املـشاركني اآلخـرين وافقـوا عـىل مـا نأ,  وامللفت للنظر. العميل عىل صوابأننفسه 

 مل يـستطع أن يفهـم الكيفيـة، أنـه واضـحة، لدرجـة ستيڤوكانت شكوك , ذهبت إليه أماندا

 . هذا العميلبه كان يتسم العناد الذي من رؤية هالتي مل يتمكن بها أعضاء فريق

 أوالل املدخل  من خ، يجعل الحياة صعبة بالنسبة لهستيڤكان , وكام ستدرك فيام بعد

ً مل أكن واثقا من الكيفيـة التـي وصـل بهـا إىل حتىبل إنني . األسلوب الذي يتبعه مع العمالء

 .منصب املدير

 مؤلف غـري -" إن عمالءك سيصبحون أفضل عندما تقوم أنت بذلك يف البداية"

 معروف

 !ٍّوحقا ليس هناك الكثري مام يستحق العناء

ممـن ميكـن , فقـط مـن تعـداد البـرش% 2نالك حـوايل  فكل ما ه،ومن الوجهة اإلحصائية

 - يف بعض األيام -نك أرغم أنني أدرك , بصورة نظرية محضة" يتسمون بالعنادًأشخاصا  "اعتبارهم

 كانـت إذا!  يف ذلـك اليـوم - دفعة واحدة - الذين يتسمون بالعنادقد تعاملت مع كل األشخاص 

تلك , " مواجهة الرصاع" من خربات بالفعل هو  ما تحتاج إليهفإن, عنيدلديك مشكلة مع شخص 

 أوحالة من عـدم االنـسجام بـني أشـخاص غـري متوافقـة "الكلمة التي يعرفها قاموس اللغة بأنها 

 ". واالهتاممات ؛ مام يؤدي إىل حدوث صدامىيف األفكار والرؤ, متعارضة مع بعضها البعض

ًما كنت تخوض رصاعـا أم أنـك  إذاً مام بجعل الحياة أكرث سهولة أن تحدد بدقة نهإ

 قليلـون الذين يتسمون بالعنـاد األشخاص فإنوللحق، .  بطبيعتهعنيدتتعامل مع شخص 

ًوأن العنـاد لـيس إال مكونـا , ٍّاألمـر لـيس شخـصياأن وقد يتعني عليـك أن تتقبـل , للغاية

نك فيهـا  إىل الكيفية التي ميك- فيام بعد -سوف نصل . ٍّطبيعيا يف تركيبة هؤالء األشخاص

 ولكن قد يكون من األفضل أن نذهب إىل مـا هـو أبعـد , أن تتعامل مع هؤالء األشخاص 
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ورمبا يتحتم علينا أن نتقبـل فكـرة إننـا , إن حالة الرصاع تتسم بكونها شخصية. من ذلك اآلن

جزء من التوتر، الذي ينشا كمقدمة لهذه الحالة؛ لذا فإننا سوف ننظر إىل الكيفية التي نوقف 

 من الكتاب, يف موضوع الحق,  نبطل فعل التوترأوا به

 ؟"ةأشخاص عنيد"ملاذا يكون هناك 

". ًعنيدشخص "ً تجد شخصا يعرتف بأنه أن من الصعب فإنه, كام قلت يف موضوع سابق

بالنسبة لشخص آخـر يف " ًعنيدًشخصا " كان يبدو - يف الغالب -ولكن من الواضح أن معظمنا 

الذين قلنا عنهم أنهم , من تعداد البرش% 2 هناك الـ فإن, طبيعة الحالوب. من حياتنا, فرتة ما

 ما الذي يسبب صعوبة املراس؟ : بالفطرة؛ لذا لنا أن نتساءل" يتسمون بالعنادأشخاص "

 وغالبـا مـا ..  يعاين بعض الناس من الضغط واإلحباط نتيجة أسباب عديـدة متنوعـة:الضغط

, عادهـا الشخـصية أبعىل التعاون مع متطلبات حياتهم و إىل عدم قدرتهم املعاناةتعود تلك 

.. وكذلك ظروف عملهم؛ إذ إنهم مييلون إىل اإللقاء بنائحة اللوم عىل اآلخرين وعىل ظـروفهم

  .(*) عن كل ما يعانونهإجابات أنهم ميتلكون بداخلهم ألولئكولكن السمة الغالبة 

 ًنا ما تكون لديهم مشكالت خـارج  من الحق أن أقول أن الناس أحيا:املشكالت الشخصية

 أو عالقـة أوفـشل يف زواج , حالة وفاة يف محيط العائلـة: نطاق قدراتهم عىل حلها، مثل

 . معاناة متاعب صحيةأو, مشكالت مع األطفال

  وهي الحالة الغالبة يف محـيط العمـل؛ حيـث ميـر : العملأداءالشعور بعدم الكفاءة يف 

رغـم .  يف االسـتعانة مبـساعدة ألداء العمـلأوقيام بعملهـم، يف ال" العناد"األفراد بخربات 

فـإنهم قـد يـشعرون بعـدم مالءمـة . أنهم قد ال يعرتفون باحتياجهم إىل تلـك املـساعدة،

ويعـربون عـن اسـتيائهم وإحبـاطهم مـن خـالل الـشكوى , موقعهم يف العمل لقـدراتهم 

 معاندينوبكونهم سلبيني و, املستمرة 

                                                 
 . املرتجم-ولكن ال يعرفون الكيفية التي يتم بها ذلك )*(
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  ال يكون لدى بعض النـاس وعـي كـاف :"معاندينًصبحوا أشخاصا أ"عدم إدراكهم ألنهم 

نهم يؤمنـون بـأن إبل ..  يتعاملون معها عىل أساسهاأو, بالكيفية التي يراها بهم اآلخرون

 اسـتيعاب الـسبب وراء معاملـة أوأنهم غري قادرين عىل فهم , سلوكياتهم طبيعية للغاية

 ". صعاب املراسأشخاص "أنهمالناس لهم عىل 

 "كلنـا نـرى العـامل بـشكل :لفيرون العامل بشكل مخت"الذين يتسمون بالعنادألشخاص ا 

 خاصـة) برمجـة(ا منا تكون لديهم طريقـة رؤيـة ًولكن بعض, مختلف عن بعضنا البعض

 .تجعلهم يتضايقون من اآلخرين، عندما ال يرون العامل برؤيتهم نفسها, بهم 

 واإلميـان بأنفـسهم؛ , ر الصائب لذواتهم يفتقد بعض الناس التقدي:تقدير منخفض للذات

األمر الذي غالبا ما يسبب لهم حالة من الغضب من العامل حولهم؛ إذ إنهم يؤمنـون بـأن 

ء وأن كل يش, وهي جعلهم يشعرون باإلحباط,  لديهم مهمة وحيدة- بالخارج -اآلخرين 

 يحدث حولهم، إمنا هو يحدث ضدهم 

 ":عنيدةًأشخاصا " يبدون داوهناك سبب رئييس آخر يجعل بعض األفر

 : االفتقاد إىل التقدير

فهل تجد نفسك فريسة لإلحبـاط نتيجـة تعاملـك مـع , ً قائدا لفريق أوً كنت مديرا إذا

 يفعـل األشـياء املطلوبـة منـه بـصورة صـحيحة أنها الذي ال يبدو مطلًق, العنيدذلك املوظف 

ًزءا كبــريا مــن وقــت عملــك  نتيجــة تعاملــك مــع ذلــك الــشخص، الــذي يقتطــع جــأوًمتامــا؟  ً

واهتاممك؟ إن األمر سهل للغاية؛ ألن تقع يف الرشك بأن تريح نفسك وتلقي بـاللوم والتأنيـب 

ولكـن .. ملشكالتا كثري أو كحالة ميئوس منها أو,  منها خريىعىل ذلك الشخص كحالة ال يرتج

يتـرصفون ) يـدةالعناألشخاص ( ما السبب الذي يجعلهم - قبل ذلك -هل وضعت يف اعتبارك 

عىل هذا النحو من السوء؟ من املحتمل أن يكون ذلك نتيجة احتياجهم الـشديد إىل التقـدير، 

 . الجانب النفيسأوسواء عىل الجانب املادي 
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 عـىل -ً أحيانـا -إن االحتياج البرشي للتقدير قوي للغاية لدرجة أنهـم سـوف يتـرصفون 

إننـي واثـق مـن إدراكـك لطبيعـة الـذين . (*)رهذا النحو من السوء؛ ليحصلوا عىل ذلك التقدي

الكبـار يفعلـون , ًحـسنا) االنتبـاهلفت (ء يف املدرسة ملجرد السبب نفسه يسيترصفون بشكل 

 رسائل ومكاملات تليفونيـة مـن جـديت ىاعتدت أن أتلق, ومنذ عدة سنوات مضت. ًذلك أيضا

 ،)عندما ال يسال عنها أحد(ليها تخربين فيها عن الكيفية غري الجيدة، التي كانت ع, قبل وفاتها

ا إىل البيـت ً وتحول دون العودة ظهر-وعندما كانت ظروف عميل تستدعي أن أواصل العمل 

 وظهرت عليها سامت الصحة؛ ملجرد تقديري لها، ، كنت أجدها عند عوديت وقد أرشق وجهها-

 .ومروري عليها رغم ظروف عميل

ً احتياجا أو لدينا كلنا حاجة فإن, كائنات البرشية  بالنسبة للحيويةورغم أن مسألة التقدير 

ٍّمختلًفا للتقدير، سواء كان ماديا أم نفسيا ًإن بعضا من النـاس قـد ال يكـون بحاجـة إىل ذلـك إذ  ؛ٍّ

.  وإظهار ذلك بوسائل وأسـاليب مختلفـة،بينام لدى أغلبنا احتياج ضخم إىل هذا التقدير, التقدير

فإنني واثق عندئذ من أن هناك بعض أفراد من هذا الفريق , األفرادوإذا كنت تدير فريًقا ما من 

ً عندما كنت مديرا للمبيعات امليدانية.يحتاجون إىل اهتامم أكرب من اآلخرين
اعتـدت أن أجـد , (**)

نهم أل, ٍّبعضا من فريق املبيعات الذي يعمل معي قد تحدثوا معي هاتفيا، أكرث من بعضهم اآلخر

وأحيانـا مـا يكونـون بحاجـة إىل مجـرد ,  طلـب مـا تأكيـد أوثون عن مساعدة غالبا ما كانوا يبح

  . يحتاجون إىل مجرد التقديرافإنهم كانو, باإلضافة إىل ذلك. الحديث

ًوالـذي غالبـا مـا , والذي يصدر إليك كل أنـواع املـشكالت , إن ذلك الشخص يف فريقك 

 أوإن النكوص عن . تقدير واهتاممقد يكون بحاجة إىل , يكون من النوع الذي يصعب إفهامه

 " عنيدةشخاصا أ" أن يكونوا إىلالفشل يف منح التقدير سوف يدفع ببعض الناس، 

                                                 
 . املرتجم-حتى إذا كان ملجرد لفت االنتباه  )*(
 .  املرتجم-ًمتييزا عن املبيعات التي تتم عرب االتصاالت  *)*(
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 ال تجلد ذاتك

 مررت بخربة الـرصاع والتـوتر مـع شـخص إذا. دعنا نكن واضحني بخصوص ما اكتشفناه

 املخطـئ -ورة  بالرض-نك أ ذلك ال يعني فإن, نحوه موقفك أوال يكون ذلك شعورك قد , آخر

 :بل ميكنك أن تقول لنفسك,  عن ذلك املسؤول أو

إن تلك املسامة ماري ضمن موظفي مكتبي، هي حالة مجسدة لألمل الـواقعي "

 ويبدو أن كل شخص آخر يعتقـد . إنها تجعل األشياء صعبة للغاية بالنسبة يل-

 .!"ًمن املحتمل أن أكون مخطئا يف هذا الصدد!! أنها جيدة 

 بالنسبة لك؛ فعليك أن تتقبل األمـر؛ فأنـت تختلـف عـن بقيـة عنيدةري شخصية لو أن ما

ولكنهم يرون العـامل بطريقـة مختلفـة عـن , فرمبا يرون أن سلوكيات ماري مقبولة , أفراد مكتبك

 وأنا واثق ،ًكان شخصا لطيًفا (*)بعض الناس يعتقدون أن أدولف هتلر. الطريقة، التي تراه أنت بها

ً يرونه شخصا رائعاكانواالدن كان لديه عديد من األصدقاء املقربني، الذين  بن أسامةأن  ً. 

دعني أقول لك !!) هنا تحدث النقطة الفاصلة ولكن: وأنا أسمعك تقول ( حال أيةوعىل 

غيـري ت يتحـتم عليـك إمـا أن تقـوم بفإنـه,  مررت بخربة الرصاع والتوتر مع شخص آخرإذا أنه

وقـد تقـرر أال ,  أن يتغري األسلوب الذي يعاملونك هم بـهأوهم، األسلوب الذي تتعامل به مع

 عمـالء أو كـانوا زمـالء لـك إذارغم أن ذلـك ميكـن أال يكـون بإمكانـك , تتعامل معهم مطلًقا

ٍّإننـي أتـذكر يف تلـك اللحظـة استـشهادا معنويـا ألبراهـام !  كانت لـديك أم عجـوز أوعندك،  ً

يقـول , )وهو الرئيس السادس عرش ألمريكـا, م 1865  إىل1809عاش يف الفرتة من ((**)لنكولن

 :فيه

                                                 
 -خلفـاء قائد أملانيا النازية والذي خاض بها الحربني العامليتني األوىل والثانية ولقـي هزميـة نكـراء عـىل يـد ال )*(

 .املرتجم
وأول من أطلق الدعوة إىل إلغاء الرق والعبودية يف الواليات الجنوبية , أحد رؤساء الواليات املتحدة األمريكية )*(*

 . املرتجم-وقامت يف عهده الحرب األهلية بني الشامل والجنوب , من أمريكا
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 ".ٍّأعتقد أنني ال أحب ذلك الرجل ؛ لذا كان ينبغي عىل أن أعرفه بشكل أفضل"

 )للواليات املتحدة األمريكية 16 الرئيس –أبراهام لنكولن (

 !هل تتغري أنت أم يتغريوا هم؟

دعنـا ننظـر بدايـة !! ري نفـسك أوالً  قمت بتغيإذاأنك لن تتغري إال , ومام يجب أن يقال

وإمنا أتحدث عـن القيـام , إىل إحداث تغيري طفيف لديك؛ فأنا ال أتحدث عن تغيري شخصيتك

وليك . تلك التصحيحات التي ستجعل حياتك أكرث سالمة, بتصحيحات وتضبيطات يف سلوكياتك

 :أنفأنت تحتاج إىل , تفعل ذلك 

 ؟ هـل تختـار كياتكسلول الفلسفة الحاكمة أوألسايس ما الربنامج ا :ً جيداكتفهم سلوكيات 

 تدع اآلخرين يتخريونها لك؟ هل تحتكم ترصفاتك إىل رد الفعـل أم يـسبقها أم ياتكسلوك

 !تفكري؟

 موقف أي تخري برنامج سلوكيات ما؛ لتتعامل من خالله مع :كن مسئوال عن سلوكياتك  ,

 .لسلوكيات بالنتائج التي تتوقعها جراء تلك اإدراكوكن عىل 

 قبل أن يكون يف مقـدورك ,  يجب أن تثق يف نفسك :ابني ثقتك بنفسك وتقديرك لذاتك

 .أن تتعامل بصورة فاعلة ومؤثرة مع اآلخرين

 الذي يتواصل مع اآلخرين بصورة مؤثرة، هـو الـذي :قم بتحسني مهارات االستامع لديك 

 .يستمع إليهم أكرث مام يتحدث معهم

  إن اآلخـرين يتـأثرون بعمـق : ولغـة جـسدك عـىل اآلخـرين نغمة صوتكتأثريأستوعب 

 .بالكيفية التي تبدو بها نغمة صوتك، أكرث من املعاين التي تحملها كلامتك

 كانت الجدية والعدائية من الصفات والسلوكيات الـواردة يف الربنـامج، إذا :ًكن أكرث حزما 

 .ج بشدة إىل أن تتعلمها سلوك الحزم من السلوكيات التي تحتافإنالذي تصنعه لنفسك، 

 حـزت إعجـابهم وقبـولهم يف إذا يصبح اآلخرون أكرث قابلية لتقبـل مـا تقولـه :ًكن ودودا 

 .  مل تقم بتسويق نفسك بصورة مؤثرةإذا يشء أيالبداية، وال ميكن أن يحدث 
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 أوا بعض التقنيات، التـي ميكنهـا أن تغـري ًسوف نناقش مع,  من الكتابتاليةويف أجزاء 

 إىل أن يكـون لـديك فهـم أفـضل ةأنـت بحاجـ, ولكـن أوالً.  سلوكيات اآلخرين نحوكتؤثر يف

 .لشخصيتك وسلوكياتك وسلوكيات اآلخرين

  األمل؛ بـسببأو القهر أو الغضب أو اليأس أوًيف كل لحظة تقضيها شاعرا بالضيق "

سلوك شخص ما تجاهك يف حياتك، لهي لحظة تفقد فيهـا سـيطرتك وتحكمـك 

   "يف حياتك

 .)م معالج نفيس أمرييك ومؤلف ومحارض1940 -واين داير.د( 
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 الفصل الثاين

 قم بتغيريه إذا مل يعجبك الربنامج

 

 

 االنطباعات األوىل مهمة 

إلحـدى الـرشكات الرائـدة ) دعايئ(كان هناك تليفزيون تجاري, منذ سنوات قليلة مضت

؛ الذي !"كم أنت مذهل"لهذا التليفزيون برنامج كان املسار األسايس . يف مجال التأمني الصحي

 - عـىل وجـه اإلجـامل – وهـو, كان يعتمد عىل فكرة أن كل كائن برشي حالة متفردة بـذاتها

. ،للغايـةًإن البرش أفراد رائعون للغاية ومعقدون أيـضا . خر يف الكونآ شخص أيمختلف عن 

 .ًكل بصورة أكرث اختالفاوعقولنا كذلك تتش, ةكام أن أجسامنا تتكون بصورة مختلف

 التـي يـتم التواصـل , ًفإننا نتبادل معا كـل أنـواع املعلومـات, عندما نتقابل مع اآلخرين

 . ونغمــة الــصوت التــي تتحــدث بهــا ولغــة أجــسادنا, بهــا عــرب الكلــامت التــي نــستخدمها 

ًوتقرتح بحوث علامء الـنفس أننـا جميعـا نتواصـل إىل أحـد عـرش قـرارا بخـصوص اآلخـرين،  ً 

 كنـا نحـب الـشخص إذامـا :  نقررإذخالل أول دقيقتني من لقائنا بهم؛ , الذين نتعامل معهم 

  هـم إيجـابيون أم ى مـدأيوإىل , وقدر ذكائهم الذي يتـسمون بـه, وما خلفيتهم, اآلخر أم ال
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 بالنسبة لنا مهمةالتي تكون , ىخروتحديد العوامل األ,  مدى هم ناجحون أيوإىل , سلبيون 

 . يثبت العكسأن عرش إىل اإلحدىمنيل إىل االرتباط بتلك القرارات , ومن ثم .كأفراد

قبل انطالق بطولة وميبلدون للتنس مبـارشة يف عـام , ًلقد قرأت تقريرا يف وسائل اإلعالم

العـب التـنس ,نـدي مـواري أًكان يقرتح أن عديدا من النـاس ال يرغبـون يف مـشاهدة , 2008

 ال يــروق لهــم ؛ ســواء رؤيتــه يف حــوار نــهإولــة ؛ حيــث قــالوا  يف مباريــات البطاالســكتلندي

 شخص عنيد للغاية، ويفتقد إىل أنه يشعرون كانوا إذ ملباريات التنس، ه لعبأثناء أوتلفيزيوين 

 . يف التعامل معهًعنيدا شخصا يجعلهمبا , سامت الشخصية املقبولة 

سـواء , ٍّ بـسيطة جـدا تلـك عـىل معلومـاتالرسيعةعملية تشكيل القرار  اعتمدتقد و

 .(*)ًوهي تشكل واحدا من الربامج التي أسسناها, أكانت صحيحة أم غري صحيحة

ًيتجولون بحثا عـن أرزاقهـم ممـسكني بحـرابهم يف , قاطنو الكهوف , عندما كان أسالفنا

ًفإنهم كثريا ما كانوا يالقون قاطني كهـوف آخـرين وكائنـات , ضح بالعدوانيةتنيف بيئة ,أيديهم

 - ليك تظل عـىل قيـد الحيـاة - الكهوف تحتاج ووكانت تلك الكائنات وقاطن. (**) مخيفةأخرى

ًهل أجري حوارا مع هذا الشخص؟ أم أعدو هاربا مـن وجهـه؟ أم :"  قرارات رسيعة اتخاذإىل  ً

 يف -كان من الـصعب علـيهم  , كذلك". أم أطعنه بحربتي قبل أن يفكر هو يف ذلك؟, أطارده 

 ومل يدركوا يف الغالب، أن الكائن الذي واجهـه مل يكـن -نه مل تكن لديهم مرايا هذه األزمنة؛ أل

 . قبيح الطلعة مثلام كانوا هم أنفسهمأوكثيف الشعر 

 عندما يتحـدث أو, ًكن عىل وعي كاف بأنك عندما تلتقي شخصا ما ألول مرة, ومن ثم 

ــاتف ــىل اله ــرة ع ــا ألول م ــخص م ــك ش ــإن, إلي ــلونف ــخاص يتوص ــؤالء األش ــرارات  ه   إىل ق

 بـل إنهـم قـد يتوصـلون , ِّمـثلام تكـون أنـت تلـك القـرارات عـنهم, رسيعة متعـددة بـشأنك

 وقـــد تـــصل , ًعنيـــداً كنـــت شخـــصا إذاإىل تلـــك القـــرارات يف غـــضون ثـــوان محـــدودة، 

 

                                                 
 . املرتجم-سيتضح ذلك يف السطور التالية  )*(
 . املرتجم-فرتسة والديناصورات الحيوانات امل )**(
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إن األمـر يسء " :فقد تقول لنفسك ,  ويف تلك النقطة. إىل االتجاه نفسه- بطبيعة الحال -أنت 

 مـاولـيس هنـاك , الطريقـةلقد ولـدت ونـشأت بهـذه .. فأنا كام أنا مل أتغري.. ةومؤسف للغاي

 .َّلقد كان باألمر تحامل شديد عىل, ًحسنا"  يف هذا الشأنهميكنني عمل

كنـت أقـوم فيهـا بـإدارة ورشـة عمـل متعلقـة بخدمـة العمـالء لـبعض , أذكر ذات مرة

 يحـيك - ولنطلق عليه اسم كولن -كني وإذا بأحد املشار, "تيليكوم"مهنديس االتصاالت برشكة 

كان يف اغلـب حديثـه ينظـر , باختصار شديد عن إجاميل ما تلقاه يف اليومني اللذين حرضهام 

هذا الرجـل كـولن :" قلت لنفيس .. يدل عىل االرتياحأويبعث عىل الراحة ال ناحيتي، وبشكل 

كام كـان , و عىل وشك أن يرضبنيكام كان يبد.. ٍّ لقد كان يبدو عدائيا يف واقع األمر-يكرهني 

تواصـل , وعندما كنا يف نهايـة اليـوم.  مل يستفد شيئا عىل اإلطالق من الورشةأنهًواضحا كذلك 

 عـنمثل بقية املهندسني الذين حرضوا معي يف الورشـة؛ مـن حيـث اسـتفهامهم , معي كولن

.. ًت متامـا بهـذه الورشـةأود أن أقول لك أنني اسـتمتع:"قال كولن , بعض األمور التي مل يفهموها

, ًإنني بطبيعتي ال أجيد التحدث كثـريا.. وقد كنت موضع تقدير واهتامم مني, لقد تعلمت الكثري

وقد شعرت بأنني كنت عىل طبيعتـي للغايـة , ة ضغط ومعاناأيولكنك مل تضعني حقيقة تحت 

, وقع سامعه من كـولنكنت أت, فقد كان ذلك أخر يشء, مل أستطع استيعاب املفاجأة, يف البدء".. 

ً كـان شخـصا أنـهأدركـت ,  ملعرفته بشكل أفضلالفرصةوإتاحة , وبعد التحدث معه لعدة دقائق

 . التي كان يرسلها إىل كانت عىل النقيض من ذلك باملرةالرسالةولكن . ًرائعا

 يشء حيالهـا ؟ وهـل أيهل نحن مرتبطـون بـسلوكياتنا ؟ هـل ميكـن أن نفعـل , لذلك 

 الفعل؟نرغب يف ذلك ب

 تغيري سلوكياتك

وإمنا نتحدث عن , نتحدث عن الشخصية نحن ال, قلته سابًقا يف نهاية الفصل األول تذكر ما

 .ًوأنك تستطيع أن تغري سلوكك بشكل أكرث يرسا، مقارنة مبحاولة تغيريك لشخصيتك, السلوك

 ي سوف يدفع علامء النفس بالقول بأن هنـاك مـستوى مـا بـني املالمـح الشخـصية، التـ
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وأن تلك امليول هي , وأعتقد أن لدينا ميوالً شخصية معينة. بها دخل ليس لنا والتي , تولد بها

قد يدرك الوالدان أن ,  وعيل سبيل املثال.التي يقوم الوالدان بتغذيتها من خالل تنشئتنا عليها

 نـهإكـام , ًايتحدث كثري ال نهإ. .هو خجول بالفعل:" وقد يقوالن لآلخرين, لديهم طفالً خجوالً

 يف ويبدأ, ورسعان ما تلتقط أذنا الطفل ذلك ويشب عليه."  ٍّيكون عصبيا عند مقابلة اآلخرين

 .الترصف وفًقا ملا وصفه به أبواه

الذين كـان بعـضهم أطفـاالً , ألتناول عشاء الكريسامس مع أفراد العائلة, جلست ذات مرة

أن طلبـت ألحـدهم طبًقـا مـن ,  الـسهرةحدث أثناء. مل أكن أنا ممن تحمسوا لحضورهم, ًصغارا

 تبـادرين - بجدته ألمه إذا اعرتاضه؛ أووقبل أن يبدي الطفل قبوله ,  ليتناوله عىل العشاء-الخضار 

 ظـل الطفـل إذا أنـهومـن وجهـة نظـري ."  ال يحب الخرضوات ومل يأكلها من قبـلأنه:" مقاطعه

ًلقا يف تنـاول الخـرضوات مثـل معظـم  بالطبع لن يرغب مطفإنه, يسمع هذا الكالم بصوره دامئة

 و بغـض النظـر عـام ،ً تناول الخرضاوات عندما كنت صغريا- بشكل خاص -فأنا مل أحب , األطفال

, اختيـارمل يكن األمر مجـرد .  تناول الخرضاواترضورة بجالء ووضوح من - وقتها -ٍأوضحته أمي 

يـث ال يرغـب حة عبـور الطريـق ؛ وهو مياثـل يف ذلـك الـتعلم كيفيـ,  كان ما تقوم بفعلهنهإبل 

ًا، ثم يسارا ثم ميينا مرة أخرى، قبل عبورهم الطريق مثلام نفعل نحن الكبارًاألطفال يف النظر ميين ً. 

.  لقد قام والداك بربمجة الوعي الكـامن بـداخلك، لـيك يـضمنا نجاتـك وبقائـك عـىل قيـد الحيـاة

 .ً بدورة بقاء القولون سليام طوال الحياة أمي كانت تعتنيفإن, وباإلرصار عىل تناول الخرضاوات

 عـىل وجـه الخـصوص تلـك الـسامت الشخـصية، التـي -إنني أؤمن بأنه ليس من املهم 

ا عىل اآلخرين؛ إذ ميكنك القيـام بتغيـريات يف ًحخت منفأوً سواء كنت منطويا عىل نفسك ،تولد

 .مهام كان عمرك, سلوكياتك

ً ينظــر إيل غالبــا كطفــل خجــوللقــد كــان شــعرت بعواقــب ذلــك طــوال مرحلــة  و,َّ

 كـان أغلـبهن مـا - رغـم ذلـك -ولكن, ٍّحقا، كانت لدي صديقات من الفتيات . مراهقتي

كنت أقوم , ويف سن التاسعة عرشة. يقطعن عالقتهن يب؛ نتيجة خجيل وعدم ثقتي بنفيس

 تـسببت يف حـدوث خـالف و, "جالسجو"بخدمة مهندس تحت التدريب يف مصنع مبدينة 
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كانـت الفتـاة . .التي كانت تعمل يف مكتب الرسوم الهندسـية, يني وبني إحدى الفتياتب, حاد

كيف ميكن لفتـاه كهـذه : وكان يراودين السؤال.  واستهوتني شخصيتها البسيطةةجادة ورشيق

, وبعـد حـث عـدد قليـل مـن بعـض أصـدقايئ!! فقد كنـت يف غايـة الخجـل , أن تهتم بأمري

قمـت بـإجراء هـذه , فـؤادي يخفـق بـشدة يف حنايـا صـدريوبيـنام كـان ,  شجاعتياستجمعت

ورغم أنني طرحـت !" هل ترغبني يف الذهاب إىل حفلة يوم السبت القادم ؟." املحادثة التليفونية

وأشكرك عـىل , أرغب بالفعل يف ذلك:" إال أنها أجابتني قائلة, السؤال بطريقة ال تخلو من عصبية

 ..لك أشبه بطائرة رشاعية حلق بها قلبي يف أجواز الفضاءوكانت استجابتها ت." أن تطلب مني ذلك

 عىل الرغم من أنك قـد تتـسم بشخـصية أنه: كان, إن الدرس الذي تعلمته من هذه القصة

 . بإمكانك إحداث تغيريات بسيطة يف سلوكياتك؛ لتحصل عىل ما ترغب فيهفإنه, خجولة

 ال, كام أننا عند والدتنـا. .ايت كامل بشك ذأو بثقة ذاتية كاملة أوإننا ال نولد بوعي ذايت 

بل إننا عـىل . .متسمني بالعناد أو متنافسني أو غاضبني أو خجولني أو غيورين أونكون تعساء 

ولدينا فضول وحـب اسـتطالع تجـاه , نحظى بالرعاية املجانية , نولد واثقني, العكس من ذلك

 . والحيويةبالطاقةكل يشء وسعداء وبال خوف، وممتلئني 

 خدم حاسوبك الشخيص الفائقاست

وغالبـا مـا تـتم مقارنتـه , إن املخ البرشي قطعة سـاحرة مذهلـة مـن آليـة جـسدك

,  عنـدما تنظـر إىل الحقـائقفإنـه,  حالأية وعىل.  والحواسبالكهرومغناطيسيةباألنظمة 

لو أنك قارنـت كـل األنظمـة ,  فعيل سبيل املثال،ً هذه املقارنات تبدو غالبا بال معنىفإن

 إجـاميل املقارنـة مـن فـإنليفونية التي يتواصل تشغيلها واستخدامها يف العـامل اليـوم، الت

ًحيث حجم التشغيل بالنسبة ملخك البرشي سوف يشغل من املخ جزءا يعدل حجم حبة 

 املـخ فـإن,  يف العـامل الفائقـة وعندما تعقد املقارنة بني املخ البرشي والحواسيب .البازالء

, الفائقـةإن أحـد الحواسـيب .  بعيدة بـشكل ال يـصدقمبسافةويسبقها البرشي يتقدم عليها 

  يعمـل ًسيكون مـضطرا ألن,  مائة مليون عملية حسابية يف الثانية الواحدةبطاقةالذي يعمل 
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 !!  يف دقيقة واحدةأدائه عام؛ ليتمكن من انجاز ما يتمكن مخك من 1000متواصالً ملدة 

, "العصبونات"تكون من ماليني الخاليا التي تسمي لقد أثبتت البحوث أن املخ البرشي ي

يف , والتي يبلـغ عـددها ")  فكرة أساسية يجب أن تعرفها عن املخ50انظر ترجمتنا لكتاب، ("

وهـذه األداءات تـتم مـن خـالل , املتوسط حوايل عرشة باليني من العصبونات يف املخ البرشي

كام أن هذه األنـشطة تـتحكم , ىإىل أخرعبور هذه الكميات الهائلة من املعلومات من خلية 

 ومن املعتقد غالبا أن قدرة املخ عىل .يف كل العضالت واألنشطة التي يقوم بها الجسد البرشي

 أوًكم عدد املرات التي سمعت فيهـا شخـصا متوسـط العمـر .  العمرأياماألداء تتناقص مبرور 

ومل ,  ذاكـريت تتـداعىفإن,  يشءأيلم لقد كربت للغاية عىل أن أتع" :يقول, أكرب من ذلك قليالً

ًال ميكنـك أن تعلـم كلبـا كبـريا يف الـسن حـيالً " : ميكن إيجـازه يفاالتجاهإن هذا " ًأعد مبدعا؟ ً

 !! تستطيع ذلك رغم كرب سنك- اإلنسان -ولكنك " .جديدة

كـام كنـا نظـن أن ذلـك ,  يتقادمأوهي أن املخ ال يرتاجع , األخبار الطيبة يف هذا الصدد

إذ تؤكد البحوث التي أجراهـا الربوفيـسور مـارك روزينـربج بـأن املـخ البـرشي ميكـن , دثيح

 رغم موت بعـض الخاليـا فإنه, لذا.  سن؛ حيث يتمكن من إمناء خاليا جديدةأياستثارته عند 

إننـي أؤمـن بـرضورة أن يكـون لـديك .  ميكن أن تنمو خاليا أخرى جديدةأنهإال , بفعل السن

 ذهنية رائعة وقد تخطـت أعامرهـم حالة أنك سمعت عن أناس ظلوا يف  من املحتمأووعي، 

 أو, هنــاك أشــخاص ممــن يتعلمــون اللغــات يف أواخــر حيــاتهم. ً الثامنــني عامــاأوالــسبعني 

ضطلعون يـوهؤالء هـم الـذين . .لة موسيقيةآ يعزفون عىل أو, ون دراستهم الجامعيةليستكم

 فقدنا إذاإننا .  بالتفكري والترصفالذهنيةدراتهم والذين يستثريون ق, باملسؤولية عن تفكريهم

ا من اليوم الذي ولدنا فيه إىل أن نبلغ العام التسعني من ًبدء, ف خلية من خاليا املخالعرشة آ

 .من إجاميل قدرة هذا املخ% 2ًفإننا بذلك غالبا ما نكون قد فقدنا ما ال يتجاوز , العمر

 - خربناه أو وسمعناه رأيناهي أن كل يشء يؤمن بعض الباحثني الدارسني للمخ البرش

 , ا عــىل االســتيعابًوقــد أجــد ذلــك صــعب.  يــسجل يف مخنــا البــرشي- مررنــا بخرباتــه أي

  يـصعب أنـهلدرجـة ,  الزلت أتذكر مواقف، مررت بها يف أحالمـي- حال أية عىل -ولكن 
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لتـي أصـبحت لقد حلمت مبواقف من طفـولتي، وا. عىل استدعاؤها عندما أستيقظ من النوم

إن املـخ البـرشي قطعـة مذهلـة . ا بالنسبة يل، ألن أتذكرها بصورة جيدةًمنطقة مفقودة متام

. يجهلون عنه أكرث بكثري مـام يعرفونـه, وال زال البرش رغم دراستهم املكثفة لهذا املخ , رائعة 

ًلقد كنت مخدوعا دامئا مبا يجده خرباء الحواسيب من صعوبة يف تحديـد ماهيـة خطـأ   أومـا ً

يقوم البـرش بتكـوين , بعد كل ذلك. اكتشاف سبب حدوث هذا الخطأ عىل النحو الذي تم به

إننـا لـن نفهـم .  هل ال ميكن لنا بعد ذلك أال نفهـم تلـك الحواسـيب؟-الحواسيب وصناعتها 

عندما نضع يف اعتبارنـا ,  طبيعة األعامل التي يقوم بها املخ البرشي - عىل وجه الدقة -مطلقا 

 . الدرجة الفائقة من األداء للمخ البرشي، مقارنة بأي حاسوبتلك 

ولكن ال توجد آلة قـادرة عـىل , ًميكن آللة واحدة أن تقوم بعمل خمسني فردا"

 " (*)القيام بعمل شخص غري عادي

 )مؤلف و نارش أمرييك( ) 1910-1859(ألربت هيوبارد 

,  يف عمليـة فهمنـا للـسلوكليـة معقـدة للغايـة، ولكـن للمـساعدةآإن املخ البرشي ذو 

فـإنني , الـذين يتـسمون بالعنـاد نستخدم بها ذلك يف قيادة األشخاص أنوالكيفية التي ميكن 

 .قد قمت بتقسيم تلك السلوكيات إىل ستة برامج متبانية من السلوك

 استخدم الربامج السلوكية الستة

 منـا الٍّهـم أن كـفمـن املعـني لـك أن تف, يتـسمون بالعنـادعندما تقوم بـإدارة أشـخاص 

يتواصل مع اآلخرين حسب برنامج سلويك ذايت خاص بـه؛ إذ إن لكـل برنـامج سـلويك أبعـاده 

مبقـدورك يكـون وإمنا املهم أن , وليس من املهم تحديد ماهية شخصيتك. .السلبية واإليجابية

 وكـام, اختيار السلوك الذي ترغب فيه؛ بهدف تكوين خربة إيجابية لدى الذين تتواصل معهم

 سوف تـرى الكيفيـة التـي ميكـن أن فإنك, سرتى يف وصف هذه الربامج فيام سييل من سطور

 .يغري بها سلوكك ما لدى اآلخرين من سلوكيات

                                                 
 . املرتجم-مبدع أو عبقري  )*(
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 : الربامج السلوكية الستة

 برنامج املمتع. 

 برنامج السلبي 

 ِّبرنامج املتحدي 

  ِّبرنامج املتحكم 

 برنامج الراعي 

 ِّبرنامج املفكر 

الذي يكمن يف مخك ألن تختار أي برنـامج , حاسوبك البرشي الفائقميكنك أن تستخدم 

 -وأنت لديك بالفعل .  وقت مبا يجعله مالمئًا الحتياجاتك وقتهاأييف , من هذه الربامج الستة

 ). بتفصيل أكرث فيام بعد النقطةسوف نناقش تلك (  برنامج به عيوب - حال ةأيعىل 

وسـوف ننـاقش , هذه الربامج السلوكية الستةًدعنا نفحص معا خصائص كل برنامج من 

 .ب والعواقب اإليجابية والسلبية لكل برنامج منهاوانجكذلك ال

 )املتعةبرنامج (برنامج املمتع 

ٍّ وهو جزء منك، مـن حيـث كونـه طبيعيـا -يتضمن هذا الربنامج املشاعر التي تولد بها 

 يتعلق بـامتالك املتعـة والـضحك -  كام يستدل من مسامه-إن برنامج املتعة لديك . ومتدفًقا

مـا؛ لـة فوالـذهاب إىل ح,  يتصل بأداء األلعاب أنهكام . والقدرة عىل جعل اآلخرين يضحكون

 ينـري إن برنامج املتعة لديك ميكنـه أن.  يتصل عامة بالبهجة واملتعة التي تحققهام لنفسكنهإ أي

 . أن يشعر باالرتياحىلعً حوار صعب؛ مبا يجعل الشخص اآلخر، قادرا أومسار محادثة 

 لن يكون فكرة جيدة للتواصل فإنه,  عىل الجانب السلبي من هذا الربنامج فإنه,  حالأيةعىل 

تبـاع هـذا الربنـامج يف هـذه الحالـة ا ألن - إىل حد مـا - كان من النوع الجاد إذامع الشخص اآلخر، 

تتخـري برنـامج املتعـة لـديك أثنـاء ولعله يبدو من املنطقي القـول بأنـك مل . سيؤدي إىل نتيجة أسوأ

 . حدث آخر؛ يكون السلوك الهادئ والرزين فيه أكرث مالءمة ومناسبةأي أوحضورك جنازة ما 
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 الربنامج السلبي

, واإلحبـاط ) اإلثم(الشعور بالذنب : مثل ، (*)يتضمن هذا الربنامج املشاعر التي تعلمتها

 يولـدون بنـوعني مـن - سـبيل املثـال إن األطفـال عـىل. وبعض املخاوف التي تتـشكل لـديك

إن . تعلمـون كـل يشء آخـري إذ إنهـم - والـسقوط املزعجـةاألصوات العاليـة : هام, املخاوف

أن تجـد ذلـك لـدى ً وميكنك غالبـا . الخوف من الكالب أمران تتعلمهامأوالخوف من الطريان 

 .. أبيه خوف من الكالب؛ ألن الطفل يتعلمه من أبيهى كان لدإذاالطفل، 

,  بطريقه مناورة وبارعة-ً أحيانا -ٍّإن استخدامك للربنامج السلبي ميكن أن يكون إيجابيا 

 تقوم بعمل تـسوية أو رغبة يف أن تتنازل عن وجهة نظرك - يف موقف ما -مثلام تكون لديك 

كـام . التكيف مع الظروف/ تجديد املواءمة بواألمر يتعلق . ما؛ ليك تتمكن من حل موقف ما

 املـسار أوًلربنامج أن يكون مفيدا يف موقف، تحتاج فيه إىل التنازل عن تكملـة الحـوار ميكن ل

 .عنيدلشخص 

 منـاورة ة بطريقـه ميكـن أن تـستخدمفإنـه, وفيام يتعلق بالجانب السلبي من الربنامج

كام . .ًخر أيضاآ قد يستخدمه ليحصل عىل ما يريده من شخص العنيدكام أن الشخص . بارعة

قـد يقـوم بـأداء سـلوك , ًبعيدا عـن برنامجـه الـسلبي, لذي يتواصل مع اآلخرينأن الشخص ا

وعندئـذ تـشعر . .ًمستخدما تعبريات التوسـل والرجـاء, الضحية ويترصف بشكل مثري للشفقة

وقد يرغب الشخص الذي يطبق الربنامج . ًبأنك مضطر إىل أن تجعله سعيدا بأية وسيلة كانت

 يتـوىل,  البحـث عـن شـخص مـا يف مداومـة, ة ومفرطـة السلبي يف التواصل بـصورة ملحوظـ

 ذلـك قـد فـإن, وإذا كنت تتواصل دون استخدام برنامجـك الـسلبي.  عن موقف مااملسؤولية

ًيشكل أمرا محبطا لديك؛ إذ إن التنازل عن الرأي   إتاحـة الفرصـة للـشخص اآلخـر لالنفـراد أوً

 . مرضية عىل الدوامأوبالرأي، ليست مسألة هادفة 

                                                 
 . املرتجم-أي ليست الطبيعية كالربنامج السابق  )*(
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 مج املتحديبرنا

يض إىل تعبـريات فـو هـو ي, السلوكية التي لديك الطاقةهذا هو الربنامج الذي تنبثق منة كل 

كـل مـا عليـك أن  " أو!"  للتعامل مـع هـذا املوقـفتشكلهليس أمامك طريق آخر : " مثل, وجمل 

ًوهو سلوك يتسم بكونه فيزيائيا ومهددا وصاخبا وغاضبا, "تحاول إيقايف ً ارس شـخص مـا وعندما مي. .ًٍّ

 ترضـية أو كانت تـسوية إذاالسيام ,  يتعاملأن يكون من الصعب عليه فإنهبرنامج سلوك املتحدي، 

 . واإلرادةوالشجاعة برنامج املتحدي مينح القوة فإن, ومن حيث الجانب السلبي. ما مطلوبة

 برنامج املتحكم

كيفيـة التـي تـتم بهـا ويعتمد عـىل ال, يأيت هذا الربنامج من النسق القيمي الذي لديك 

تنشئتك وعائلتك وثقافتك، وهو يتعلق بصوره مركزة ومبارشة بالقواعد التي تحكم بها حياتك 

 .والتي تقيم بها اآلخرين وسلوكياتهم, وفًقا لها

 املتعلقة بكـل واآلراء وميتلك كل وجهات النظر ،إن الربنامج املتحكم يدرك كل اإلجابات

 يلبـي فإنـه, ونتيجـة لـذلك. ا مييـل إىل إصـدار األحكـامٍّييميـًويتصف بكونـه ناقـدا وتق, ءيش

ويحـاول ,  يخـرب اآلخـرين مبـا علـيهم أن يقومـوا بـهأنـهكام , احتياجات عديدة لدى اآلخرين

,  فيام يتعلق باالختيارات املتاحة،وهذا الربنامج يدرك كل القواعد. توجيههم إىل األداء األفضل

وعندما يكون لدى الشخص الـذي . مور التي يستحسن أداؤهاواأل, واألمور التي ينبغي أداؤها

 يهـدف فإنـه, يؤدي األشياء بصورة صـحيحة  معرفة بشخص الأويطبق برنامج املتحكم وعي 

. .األشياء هإىل إحداث القناعة والرضا يف طريقة إخبار ذلك الشخص بكيفية األداء الصحيح لهذ

 . الشديد يأيت من برنامج التحكم لديكدادواالعتوعلينا أن نضع يف اعتبارنا أن التعصب 

 برنـامج املـتحكم لـديك يتـضمن كـل املهـارات التـي فـإن, وفيام يتصل بالشق اإليجايب

ارتـداء : مثـل , ًوهي تتعلق بكل األشياء، التي تقوم بأدائها بطريقة شبه آليـة تقريبـا, تعلمتها

  طهـي وجبـة مـا؛ أويادة السيارة  قأو الوصول إليه أواملالبس سواء عند الذهاب خارج املنزل 

 تحتـاج إىل تفكـري عميـق ال  غالبا ما ال يتم تركيز التفكري أثنـاء القيـام بهـذه األشـياء؛ ألنهـا إذ
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يـتحكم هـذا الربنـامج يف األشـياء . ًورغم صعوبتها أحيانا عند تعلم أدائها ألول مرة, للقيام بها

 . بثقةويخوض مواقف األزمات والطوارئ, التي تؤدى بكفاءة

 الربنامج الراعي

ًيتعلق هذا الربنامج بكونك متعاطًفا وراعيـا ومتعاونـا؛ إذ   يتعلـق برعايـة اآلخـرين نـهإً

إن الربنامج املتعلق برعايـة اآلخـرين وإظهـار الرغبـة يف . واالهتامم بهم ورعاية النفس كذلك

 بطريقـة -ألمل يعـاين مـن ا, ًعندما ترى شخصا ما. مساعدتهم، عندما يتعرضون ملواقف صعبة

 تقـوم بتنفيـذ برنامجـك الراعـي الـذايت بـصورة فإنـك وتعرض عليه مساندتك له؛ - بأخرى أو

 مبامرسـة رياضـات أووعندما تحفل بأمر نفسك مبامرسة حميـة غذائيـة مـا ). خارجية(غريية 

 ).داخلية( تقوم بتنفيذ برنامجك الراعي بصورة ذاتية فإنك, إنقاص الوزن 

 ميكـن أن يفـيض إىل إحـداث مـشكالت؛ عنـدما نـهأ, بي لهـذا الربنـامج السلالتأثريوعن 

 .يتدخل يف شئون اآلخرين؛ السيام حني ترغب يف مساعدة أحد، ال يرغب يف أن يساعده أحد

 الربنامج املفكر

كـام . يختص هذا الربنامج بتجميع املعلومات والتحليالت املتعلقـة بالبيانـات واملواقـف

وعنــدما تتواصــل مــن خــالل . طورهــا ويــساعد يف اتخــاذ القــرارات ينمــي االختيــارات ويأنــه

. كام أنك تتعامل بصورة منطقية وعقالنيـة, ً تبدو باردا هادئ األعصابفإنك, برنامجك املفكر

ومـن ثـم , ويتعلـق بـالتفكري وعـدم االنفعـال, ويعتمد هذا الربنـامج عـىل حقـائق ومـشاعر 

حكم وبرنامج الراعي؛ حيث ميكننا أن نتعامل مع مثل برنامج املت, األخرىيختلف عن الربامج 

, كام أن هذا الربنامج ال يتعلق مبشاعرنا.  بناالخاصةًبني أساسا عىل القواعد واآلراء نمواقف، ت

 . برنامج املتحديأو وال يتعلق كذلك بأداءات برنامج السلبي ،كام قد نفعل يف برنامج املمتع

 ث القــدرة عــىل التواصــل، حيــنام تتعامــل  الــربامج مــن حيــأفــضلوهــذا الربنــامج مــن 

 لربنـامج أوالسـيام عنـدما يطبقـون سـلوكياتهم، وفًقـا لربنـامج املتحـدي , عنيـدةمع أشخاص 

 إن التواصــل مــع اآلخــرين مــن خــالل برنــامج املفكــر أقــرب احــتامالً ألن يجعــل . املــتحكم
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 . يتعامل كذلك من خالل برنامج املفكر الخاص بهالعنيدالشخص 

ًدعنـا نجـرب معـا ذلـك , لديك فهم أفضل لكل برنامج سلويك من الربامج الـسابقة, اآلن

,  من برنامج سلويك خاصاؤهاستيڤاالعبارات الواردة يف السطور التالية تم : االختيار البسيط

 يف الـسطر العبـارة الـدال عـىل -وكل ما عليك أن تكتب الربنامج السلويك مـن وجهـة نظـرك 

 . املفكرأم املتحكم أم املتحدي أم السلبي أم, نت من برنامج املمتعسواء أكا, املقابل لها

 الربنامج السلويك املتوقع لها العبارة

 ............................................ !" رائعأمرله من  يا, واو"

 ............................................ !"أصابني امللل, بالفعل"

 ............................................ !" أن تكلمني هكذاكيف تجرؤ عىل"

 ............................................ "هل أنت عىل ما يرام اليوم؟, أنت ال تبدو بحال طيبة"

 ............................................ "ال ينبغي عليه قول أشياء كهذه"

 ............................................ !"ت التي أحتاجها يف هذا املوقفدعنا نر املعلوما"

 

 برنامج يصلح لها أكرث، من بني أيوعليك أن تحدد لكل عبارة من هذه العبارات الست 

 . الستة، التي استعرضناها يف السطور السابقةالسلوكيةتلك الربامج 

ا؛ ألنك قـد تـسمع عبـارات ا ما مختلًفًعت شيئ سمإذاًال تدع قلًقا مبالغا فيه ينتابك 

وأود أن ألفـت انتباهـك . مامثلة لتلك العبارات الست، من بني العبارات التي تفكر فيهـا

إىل رضورة أن تـضع يف اعتبـارك مـدى أهميـة نغمـة ,  أثناء قراءتك لهذه العباراتأنهإىل 

عىل الربنـامج الـسلويك الخـاص ؛ إذ إنها مهمة يف االستدالل العبارةالصوت، التي تقال بها 

ًمحـددا إياهـا بأنهـا مـن " كيف تجرؤ عىل أن تحادثني هكـذا؟: "ن عبارةإلقد قلت . بها

وإذا كـان الـشخص .  سمعتها كشخص غاضب ومنفعل يف واقع األمرألنني؛ "برنامج املتحدي"

ًأقـل انفعــاال وأكــرث تحكـام  لــسلويك  ا أن تنـدرج تحــت الربنــامج- عندئــذ -فــيمكن للعبــارة , ً
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 ال - عـىل خـالف ذلـك -!!"  رائـعأمـريا له مـن , واو" العبارة فإن,  حالأيةو عىل "..املتحكم"

 (*)"املمتع"ميكن تصورها بأنها ال تندرج تحت الربنامج السلويك 

 الربنامج الداعية

دعنا نلق نظرة عىل الكيفية التي تـؤثر بهـا الـربامج الـسلوكية املتباينـة عـىل األشـخاص 

ا ً يـدعو برنامجـفإنـه,  عندما يترصف شخص مـا وفًقـا لربنـامج سـلويك معـني نهإ؛ إذ اآلخرين

 كنت تتحدث مع إذا,  سبيل املثالوعىل. ا ما من قبل الشخص اآلخر، الذي يتعامل معهٍّسلوكي

فمن املحتمل أن يستخدم , السلويك الخاص به" املتحدي"كان يترصف وفًقا لربنامج , شخص ما

 : ككلامت مامثلة لتل

وتنـيس  ليس هنـاك أمـل يف أن أدفـع لـك تلـك النقود؛بـل ميكنـك أن تـذهب"

النقود؛ فلن تجد إال   لتسرتد تلكأخرى إىل هنا مرة يءوإذا عاودت املج.. .األمر

 ."قبضتي يف انتظارك

 ميكـن للـشخص اآلخـر أن يـستخدمه لالسـتجابة إىل تلـك أنـهالربنامج الـذي تعتقـد ما 

ضـع نفـسك يف محـل , ن يقوله؟ وقبل أن تجيب عن هذين الـسؤالنيالعبارة؟ ما الذي ميكن أ

 .هذا الشخص

؛ إذ إن "املمتـع" أن تحال العبـارة إىل الربنـامج الـسلويك - بطبيعة الحال -ومن املحتمل 

 إذا.  للقيـام بـهاألفضل لن يكون اليشء - بآخر أو بشكل ما - محاولة إضحاك أوالقيام مبزحة 

الـسلوكيات  لهـذه باالسـتجابةوقمت أنـت , إجامال" كيات املتحديسلو"قام الشخص اآلخر بـ 

 !!؛ فهذا يعني أنك عرضة ألن يصطدم وجهك بقبضته"املتعة"بتطبيق برنامج 

أنـك يسء قـد تلجـأ إىل اسـتخدام سـلوكيات برنـامج , كام أنني ال أعتقد يف هذا املوقف

 :ًقائالً شيئا من هذا القبيل, "الراعي"

                                                 
 تحدد بشكل قاطع الربنامج الـسلويك، - مهام اختلفت نغمة صوتها -أي يقصد املؤلف أننا قد نسمع عبارات  )*(

 . املرتجم-الذي تنتمي إليه 
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ًل أنت متضايق بعض اليشء؟ مل ال تعد لنفسك كوبا لذيذا ه, يا عزيزي التعس" ً

 .!من الشاي؟

ٍّعرضة ألن تتلقى عنفا بدنيا االستجابةمثل هذه قد تجعلك و ولكن األمر األكرث .  محتمالًً

 تقـوم بهـروب يتفـادى أويف ذلك املوقف، هو إمـا أنـك تخـوض مـشاجرة , احتامالً يف حدوثه

ًدرجا تحـت الربنـامج الـسلويك نـ أن يكون رد فعلـك املقابـل ماملوقف كلية؛ فمن املمكن مثالً

 :؛ فتكون استجابتك"املتحدي"

رد لـك الـصاع أ سـبـأنني أعـدكولكني , كل ما عليك أن تحاول لكمي يف فمي"

 !!"صاعيني

 :فتقول, "املتحكم"ا لربنامجن تكون استجابتك طبًقأوقد تحاول 

 تتحدث به أن ال يليق بك سلوبأ؛ فهذا جةلـلـهاال تحادثني بتلك , من فضلك"

 كونأفـإنني سـ,  وإذا أرصرت عىل امليض يف حـديثك عـىل هـذا النحـو،أحد إىل

 .!!"ًمضطرا إىل إنهاء الحوار بيننا

, الـذي يتعامـل مـع عميـل لـه, السيام مع أحـد املـوظفني, إن اليشء األكرث ميالً لحدوثه

 :ًقائالً شيئا من هذا القبيل" بيالسل"ن يدلف املوظف إىل برنامجأهو , ًمستخدما برنامج

 مل  ألننـي... فيام يتعلـق بحـسابكأخطأنا أننا ومن املحتمل - للغاية آسف إنني

 إىل رئيـيسأعـود  أن َّيف العمـل؛ لـذا عـيل) ا وقتهـاملتحًقـ(ا وقتهـا ً موجودأكن

 ."املبارش

تلـك  ً من املمكن أيضا أن تقوم بتغيري برنامج سـلوكك، ولكـن دعنـا نفـصل لـكأنهكام 

 .النقطة فيام بعد
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 عىل ورقـة أو - كل برنامج سلويك منها أمامواكتب ,  التي سرتد فيام ييلالقامئةانظر إىل 

 كاسـتجابةالـشخص اآلخـر / الربنـامج الـسلويك الـذي تتوقـع أن يـستخدمه الطـرف-منفصلة 

 :لسلوكك

 الربنامج السلويك املتوقع كاستجابة الربنامج

 ........................................................ املمتع

 ........................................................ السلبي

 ........................................................ املتحدي

 ........................................................ الراعي

 ........................................................ املتحكم

 ........................................................ املفكر

 

 :هذا هو الشكل املتوقع لالستجابة. .كيف ميكنك أن تواصل ذلك

             الربنامج

             املمتع 

             املتحكم

  املتحكمأو السلبي أو            املتحدي 

             السلبي

             املفكر

 يدعو مثيله "املمتع"برنامج 

فمـن الطبيعـي أن تكـون االسـتجابة لـذلك , "املمتـع" كان شخص ما يطبـق برنـامج إذا

فإذا قابلت أصـدقاء . . لتطبيق الربنامج نفسه من قبل الشخص الطرف اآلخرداعيةاالستخدام 

 :وقلت, لك
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ً مــرشوبا معــالنأخــذدعنــا نــذهب . .ع أن أقابلــكأمــر رائــ" ونــستمتع بــبعض , ً

 ."الضحكات

 أن تكون اسـتجابته باسـتخدام الربنـامج الـسلويك نفـسه، - بصورة كبرية -فمن املحتمل 

 :قوله

 ".إنني أرغب يف االستمتاع ببعض الضحكات. .!يا لها من فكرة رائعة, أهالً"

 كنـت عـىل تواصـل مـع شـخص مـا، خـالل ذاإ,  كام قلت مـن قبـلفإنه,  حالأيةوعيل 

,  يشعر بالغضبأووكان هذا الشخص يعاين من إحباط , "الربنامج املمتع"تطبيقك لسلوكيات 

 : عندئذ ستستدعي برنامجا سلوكيا آخر- يف الغالب فإنك

ولكننـي ,  بالنسبة لك أن تضحك وتستمتع بهذا الـضحكمور الجيدة من األنهإ"

وما تفعله أنت بروحك املرحة تلك يجعلنـي يف , رامبأنني لست عىل ما ي أشعر

 ."حال أسوأ

لشخص آخر يطبـق , "املتحكم "أو" املتحدي"وقد يقول لشخص يطبق الربنامج السلويك 

 ":املمتع"الربنامج 

 !"ولك أن تغرب عن وجهي, يا لك من غبي أحمق..ملاذا ال تغلق فمك"

  "املتحكم "يستدعي برنامج " السلبي " الربنامج 

، ومن ثـم ميكنـك أن "الراعي"السلبي برنامج " البائس"ًأحيانا ما يستدعي منط الشخص 

 :التالية املحادثةتسمع 

 .هـم إال تـصيد األخطـاء فهؤالء العمـالء ال. .إنني أشعر حقيقة بامللل والضيق"

 "ًولكن ذلك ليس كافيا باملرة,  جهديىإنني أبذل قصار
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 ":الراعي"ًمستخدما برنامج , اآلخر من املحادثة) الطرف(بينام ميكن أن يقول الشخص 

 سيجعلك يف حال أنهأثق , ا من الشايًمل ال أعد لك كوب!! يا لك من بائس كبري"

 ."أفضل

 كان الشخص الذي يطبـق الربنـامج الـسلبي يـشعر إذا فإنه, وبغض النظر عن ذلك

إن ". املتحكم"مج  الشخص األخر سيستجيب يف األغلب بتطبيق برنافإن, بيشء من الحزن

ــازم ــري الح ــسلبيني وغ ــخاص ال ــنياألش ــخاص املتحكم ــاط باألش ــون إىل االرتب  أو (*)ني مييل

 .استدعائهم

 "السلبي"يستدعي برنامج " املتحدي"برنامج 

ًبرنامجا مامثالً له من , "املتحدي"ومن املمكن أن يستدعي الشخص الذي يطبق برنامج 

 :قبل الطرف اآلخر

  " بك إىل الخارجيفسوف ألق, مرة أخرى بتلك الطريقة َّ تحدثت إيلإذا"

 ":املتحكم" قد يقوم باستدعاء برنامج أنه أو

فـإنني  ,وإذا أرصرت عـىل ذلـك..ليس هناك من مربر لتحدثك بهـذا األسـلوب"

 ."ً مضطرا إىل غلق حسابكسأكون

 " :السلبي"يكون أكرث احتامالً ألن يستدعي الربنامج " املتحدي"إن الربنامج 

 ."سأفعل كل ما بوسعي ملساعدتك..ٍّإنني آسف بالفعل وأعتذر لك حقا"

 

                                                 
 . املرتجم-" املتحكم"ج الذين يطبقون برنام )*(
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  "السلبي" يستدعي برنامج "الراعي"برنامج 

, الـشخص اآلخـر/ لدى الطرف " السلبي"إىل أن يستدعي الربنامج " الراعي"مييل برنامج 

 :الراعي" فقد يقول الشخص املطبق برنامج

هـل  هـل تـشعر بأنـك عـىل مـا يـرام؟. أنت ال تبدو بحال طيبة عىل اإلطـالق"

 !"ترغب يف أن أطلب الطبيب؟

 :قائالً" السلبي"بينام ميكن أن يستجيب الشخص اآلخر الذي يطبق برنامج 

 ." منت لربهةإذاوسأكون أفضل , إين أشعر بتوعك بسيط"

 :"السلبي" يستدعي برنامج "املتحكم"برنامج 

ربنـامج السلوكيات , "املتحكم"رنامج ميكن أن يستدعي الشخص الذي ميارس سلوكيات ب

ميكـن للـشخص أن يقـول مـا , ويف سياق هذا الربنامج. الطرف اآلخر/ نفسه من قبل الشخص

 :مياثل ذلك

ومن . فلم أخطط وقتي لالنتظار أكرث من ذلك.. أود إصالح هذه السيارة اليوم"

ظر فيام ومعاودة الن,  العاملني معك يحتاجون إىل بذل مزيد من الجهدفإن ,ثم

 ."من خدمة العمالء بهدف تحسينها يقدمونه

، "املـتحكم"ميكن للشخص اآلخـر أن يـستجيب لـذلك القـول بتطبيـق برنـامج , ومن ثم

 : يحتمل أن يكون ردهالذي

 - يف الوقت نفـسه -سوف نقوم بإصالح سيارتك بأرسع ما ميكننا؛ فنحن نقوم "

 بـل سـيتم إصـالحها.. لسيارتكأولويةوال ميكننا إعطاء , بإصالح مئات السيارات

 ."حسب توقيتها املحدد

ومــن املحتمــل كــذلك أن الــشخص نفــسه ميكنــه الــرد باســتخدام ســلوكيات الربنــامج 

 :فيقول, ؛ حيث تظهر عليه أمارات الغضب الشديد"املتحدي"
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 ,فأنت سـتار الـرئيس يف العمـل.. ال تخربين أنك بذلك ستحسن خدمة عمالئك"

مبا ينبغي   لتخربينأو,  لتخربين بقواعد وتوقيتات األداء إىل أمثالكةلست بحاجو

 !"أن يتم

" الـسلبي"ًواألمر األكرث احتامال للحدوث، هو أن يستجيب هذا الشخص، وفًقـا للربنـامج 

 :فيكون الرد, من سلوكياته

ا من أن سيارت"    ننتظر لقطعأن ك لن تكون جاهزة؛ إذ يتعني عليناأنا آسف حقٍّ

 وعندئذ سيبدأ امليكانييك يف إصالح سيارتك من, متاحة اآلنغيار جديدة ليست 

 ."فوره

   يستدعي مثيله"املفكر"برنامج 

 /مثيلـه مـن قبـل الـشخص" املفكـر"يحدث دامئًا أن يستدعي برنامج الـسلويك , الغالبيف 

, "املفكـر "أو" املتحـدي"يطبـق سـلوكيات , عنيـدوإذا كنت تتعامل مع شخص . الطرف اآلخر

 واصـلت اسـتخدامك لـسلوكيات إذاولكـن . ذ لن تغري من سلوكياته بصورة مبدئية عندئفإنك

لديـه، " املفكـر" قبـوالً ألن يغـري سـلوكيات أو الطرف اآلخر سيكون أكـرث مـيالً فإن, " املفكر"

 .ويصبح أكرث منطقية يف التعامل

 :فسوف يقول, "املتحكم"يطبق سلوكيات , عنيد كان لديك عميل إذا

 ".هذه  السيارة اليومأريد إصالح "

 :ميكنه أن يقول" املفكر"بينام ذو سلوكيات 

 مل يـتم إذاإنني أقدر غضبك والضيق الذي تـشعر بـه يـا سـيد سـميث؛ ألنـه " 

ولكننـا بالفعـل . ًسياريت اليوم؛ فمن املحتمل غالبا أن أشعر مبا تشعر بـه إصالح

نحـن , د قطـع غيـارًارتباطا بحقيقة وجو, عىل إصالح سيارتك اليوم غري قادرين

ــا ــة إليه ــة ماس ــا  ..يف حاج ــل إنن ــداد أب ــة اإلم ــز إىل محط ــيارة املرك ــلنا س  رس

 وسـوف يبـدأ إصـالح .. القطـع إلينـا بقطع الغيار، بدالً من انتظار وصول هـذه
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وإذا سـارت  ً مـساء،12الـساعة , سيارتك، حاملا ترد إلينا قطع الغيـار مـن بـاكر

 "ن نسلمها لك يف بيتك ميكننا أفإنه, األمور عىل نحو طيب

كـام أن لغـة الجـسد ..والبد أن يتم إيصال الرسالة الـسابقة بلهجـة هادئـة وديـة واثقـة

وهــام نقطتــان , "مفكــر"والكلــامت تتــسم بكونهــا ذات إيقــاع , متاحــة بــال قواعــد محــددة

 .سنوضحهام فيام بعد

امج األكـرث طبيعيـة بصورة دامئـة الربنـ" املفكر" الصحيح ال يعترب برنامج باالختيارالقيام 

وتخـضع  ..بالنسبة للبرش؛ إذ إننـا منيـل إىل تـشكيل اسـتجابتنا بنـاء عـىل عواطفنـا ومـشاعرنا

 أو التـي تحـدد لهـا االسـتجابات الجيـدة ا يف توجهاتهـا لعواطفهـ-ً أساسا - البرشيةالكائنات 

برنـامج الـسلبي : فإننا نريد إما إىل, عنيدوعندما نتواصل مع شخص ..االستجابات غري املناسبة

 ):إيتار السالمة(

 " ليس خطأينهإ! ّملاذا يتحامل عيل بهذا الشكل؟"

 ):املواجهة" (املتحدي" نرتد إىل برنامج أو

كيف تجرؤ عىل مخاطبتي بهـذا الـشكل؛ فلـيس هنـاك مـا يـربر أن أقبـل منـك "

 !"ذلك

 ):املواجهة" (املتحكم" نرتد إىل برنامج أو

ولكننــي لــست عــىل ..ة النــاس بهــذا األســلوبإن أمثالــك قــد اعتــادوا معاملــ"

 !".ألن أسمع منك كلمة أخرى استعداد

 كانـت لـديهم اختيـارات، فـيام يتـصل إذا الناس يف جلـسه الـسيمنار، عـام أسالعندما 

 بعدم وجـود هـذه االختيـارات؛ بـل إنهـم - مبدئية ة بصور-فمعظمهم يجيبون , بسلوكياتهم

 :يقولون أشياء من هذا القبيل

 ,َّحدث إىل بطريقة مزعجة وغـري مهذبـةت أو, عاملني شخص ما بصورة سيئة إذا"

 ."فإنني أحرص عىل أن أجعلهم يدركون ذلك
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 "بعض الناس بالفعل يدفعونك إىل الجنون"

 "ا ال حدود له ًهناك بالفعل بعض العمالء، الذين يسببون يل إحباطا وضيًق"

من يتحكم :" جيبوا عن السؤال التايلطلب من املشاركني معي يف السيمنار أن يأ, عندئذ

 يصلون أويدرك أغلب املشاركني ". يف جسدك؟ من يتحكم يف عقلك؟ ومن يتحكم يف سلوكك؟

 وأنهم بالفعـل لهـم اختيـار يف الكيفيـة، التـي -إىل قبول فكرة أنهم مسئولون عن سلوكياتهم 

ن يتم تعلم املهـارات أد ولكن ملجر, وهي مسألة صعبة يف الغالب.. يتواصلون بها مع اآلخرين

ً الحياة تصبح أكرث يرسا وسهولة لنا جميعافإن, الالزمة لذلك ً. 

 " ميكن أن تكون أما جزءا من الحل أو جزء من املشكلة"

 )م، قائد أمرييك وكاتب ذو أصول أفريقيه1998-1935(الدودج كليفر

 توقع اإلنجاز الذايت

 حتى أو,  زميل جديدأولة عميل ذلك من قبل؟ أن تكون عىل وشك مقابلك هل حدث 

وقد سبق لـشخص آخـر أن وصـفه لـك مـن ,  التحدث إليهأوشخص ما يف حياتك االجتامعية 

 .ًدعني أعطك مثاالً موضحا ملا أعنيه.. ؟ السلوكأوحيث األسلوب 

وقمت خاللها مبناقشة الرتتيبات الالزمـة , حد العمالءأكنت أدير جلسة حوار بحثي يف مكتب 

مع املنـسق , وكيفية الوصول إىل مكانة التدريب) بالنسبة للمشاركني يف الجلسة( املبنى للوصول إىل

 فحص ومراجعة ذلك التنسيق مع َّ يتعني عيلأنه ستيڤأوضح يل . ستيڤ, الخاص بالدورة التدريبية

سوف ال تحصل عـىل مـساعدة قيمـة مـن رجـل : "ً قال محذراإذاألمن يف مكتب االستقبال باملبنى؛ 

وكانـت ".  ال يحيد عن موقفـه وتـشدده، مهـام كانـت الظـروفعنيد،ألنه يف الغالب شخص ..ناألم

 بتهيئة نفيس لخوض معركة مع ذلـك الـنمط ت بدأ-عندما وصلت إىل مكتبي أن ,  األوىلاستجابتي

فقـد متكنـت يف اللحظـات األخـرية مـن مراجعـة نفـيس ,  حـالأي وعـىل. الروتيني من رجال األمن

وقابلـت , وصلت إىل مكتب األمـن.. را أن أمارس ما أنصح به اآلخرين من أن يفعلوهمقر, وتجهيزها

ــه بنفــيس بأســلوب حميمــي ودود للغايــة ــة , ذلــك الرجــل وعرفت ــه توجيهاتــه وكيفي  وطلبــت من
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 حسبام كانت الشارة املعلقة عىل بدلتـه تحمـل ذلـك -قال چون ..الوصول إىل مكان التدريب

ء بعض املكاملات التليفونية املحدودة ليحدد بالضبط مكـان قاعـة  بحاجة إىل إجرانهإ -االسم 

تبادلنـا بعـض األحاديـث القـصرية وأبـدينا بعـض , ويف أثناء إجرائه لهـذه املكاملـات. التدريب

 .أمس يف ليلة -ً الذي نشجعه معا -املالحظات املتعلقة بأداء فريق الكرة املحيل 

ويف نهايـة . ًبدا الحـوار دافئـا, كن بعد فرتة قصريةول,  إىل حد ماًعنيداكان چون , ٍّمبدئيا

ً مل يبد تعاونا كبريا كام توقعتأنهرغم , األمر ًفأمضيت وقتا ال , إال أنني عاملته باحرتام شديد, ً

ًوتوقعت منه أن يتعامل بأسلوب أكـرث تعنتـا، وهـذا مـا حـدث منـه , بأس به يف التعرف إليه

 عـن سـتيڨ ىكان ذلك االنطباع املسبق لـد,  الحالبيعةبط. بالفعل بعد البداية غري املشجعة

" ونچ" توقع بالفعل أن يكون إذوتعامل معه عىل هذا األساس؛ , سلوك رجال األمن النمطيني

 عىل هذا االنطباع مبنية ومن ثم كانت استجابة چون بالنسبة له - وغري متعاون ًعنيداشخصا 

 .املسبق

وطبًقا ملا ميكنك أن تتنبأ به من قدرة عىل , تتوقعإن الناس غالبا ما تستجيب لك كيفام 

فـال تـدع ,  كنت عـىل وشـك مقابلـة شـخص مـا ألول مـرةإذا فإنك, ومن ثم. (*)اإلنجاز الذايت

 يقـررون لـك طبيعـة سـلوكك تجاهـه؛ إذ - عن ذلك الـشخص املسبقة بانطباعاتهم -اآلخرين

و هـل تفـرض ألمـر يف .. عقلـك أن تقرر أنك مبفردك الـذي تـتحكم يف- وحدك -يتحتم عليك 

 !؟آخر إىل شخص أم, إليكذلك يعود 

 قم بتجديد برنامج سلوكك املفضل لديك

 معظمنـا لديـه فـإن, ورغـم ذلـك.  املختلفـةالـسلوكيةإننا منيل إىل االنتقال بني الربامج 

,  بالربنـامج الـسلويك املفـضلى ما يـسمأي؛ استخدامهبرنامج سلويك دقيق، يفوق اآلخرين يف 

 .أغلب أوقات حياتنا, و الربنامج الذي نلجأ إىل استخدامهوه

                                                 
 . املرتجم-أي حسب معدالت اإلنجاز الخاصة بك، والتي تشعر أنك قادر عىل تحقيقها  )*(
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وبعـض الرياضـيني , العامـة ونفكر يف بعض الشخصيات - مرة أخرى -دعنا نعاود النظر 

وأنـا واثـق . البارزين يف كل برنامج سلويك من الربامج الستة التي ناقـشناها,وبعض السياسيني

 : ًأحاول أن أقدم لك بعضا منها,  ييل وفيام-..  ستتكون لديك أفكارك الخاصةأنهمن 

 مــا يناسـب الــشخص " ميكنــك يف الغالـب أن تطلـق عــىل هـذا الربنـامج :برنـامج املمتـع

كأســامء بــارزة لهــذا , ختارهــاأومــن الشخــصيات التــي "..  الــشخص املــرحأوالكوميــدي 

ا مـا  دامئًـنـهإزيـون؛ إذ يفيف التل" األصـدقاء"أحد مقدمي برنـامج , تشاندلر بنج, الربنامج

 .ًوأحيانا ما يوقعه ذلك يف مشكالت مع اآلخرين, يبدي آراء ومالحظات ممتعة ومرحة

 مـا , التي أوردناها يف النقطـة الـسابقة" األصدقاء"ً ارتباطا بفكرة برنامج :الربنامج السلبي

مـام ) كثري الشكوى(ّ غالبا ما يبدو شكاء إذيف هذا الربنامج؛ , "روس جيللر "أداءرأيكم يف 

 بعـد أنـهإال ..يبدو مثـل رجـل لطيـف, ويف بعض املواقف.  من أشياء وأمورحولهدث يح

 . يبدو عليه الضيق والتربم مرة أخرىقصرية برهة

 داخـل , كنمـوذج فـائق مجـسد لهـذا الربنـامج"تقفز نـاعومي كامبـل : الربنامج املتحدي

ما هو أكرث بكثري من ناعومي لديها  .. التي أذكر فيها اسم الربنامجواللحظةيف التو , ذهني

 التي تجسدت بأنها ال تستطيع الـتحكم يف أعـصابها؛ إذ كـيل ،مجرد مشاركتها يف الدعاية

 بـرضورة إخـضاعها لربنـامج - يف يـوم مـا -ثقة بأنها من املمكن أن يـصدر ضـدها حكـم 

 .نفيس، يركز عىل كيفية التحكم يف الغضب

 كنمـوذج لهـذا الربنـامج , لـة ديانـا سبنـرس ليس هناك أفضل مـن األمـرية الراح:برنامج الراعي

ًوالتي ينظر إليها دامئًا باعتبارها شخصا راعيا, السلويك  . سمتها املميز بوضوحأنهوهذا يبدو , ً

 كانـت ذات الرئيسة السابقة لوزراء يف اململكـة املتحـدة؛ إذ,  مارجريت تاترش:برنامج املتحكم 

وكانـت تبـذل ,  ما هـو أفـضل بالنـسبة لبلـدهاا؛ فقد كانت تعرف دامئًاٍّيشخصية متحكمة منط

 . الجميع علم وإدراك مبا تفعل وبوجهة نظرهاىأقىص جهدها يف أن يكون لد
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 يتواصل مع اآلخرين، من خـالل هـذا ,  إنني أعتقد أن الرئيس باراك أوباما:برنامج املفكر

 والتي تساعده , لهالالزمةويقوم بجمع املعلومات ,  مستمع جيدنهإالربنامج السلويك؛ إذ 

 .عىل اختيار الفرار الصائب بالنسبة له

 أوقد ال تتفق معي فيام يتصل بهذه الشخصيات التي رشحتها لهذه الربامج الـسلوكية الـستة 

ولكنني أأمل أن تدرك وجهة النظر، التي أحتكم إليهـا؛ فقـد تـساعدك تلـك , ال تتفق معي فيها كلها

دعني أعطك مثاالً للربامج الـستة الـسلوكية .  سلوكك املفضلًأيضا عىل أن تضع يف اعتبارك برنامجك

فمنـذ عـدة ..  أسـناينبإحدىَّكانت لدي مسألة مؤملة متعلقة , عند كتابة تلك السطور, التي أوردتها

إىل أن جاءت ليلة أمس؛ فبينام أنظف , (*)ألسناين" تاجني"رتكيب بكنت قد قمت , شهور قليلة مضت

ملـاذا يحـدث :"ا للربنامج الـسلبي مطبًق, ذهبت إىل رسيري.. لتاجني يسقط بأحد هذين اإذاأسناين؛ 

 سـيكلفني - الطربـوش أو بعد سـقوط التـاج -ن واآل..هذا معي؟ لقد كلفني هذا األمر أمواالً طائلة

 إىل األمل الذي ال أكاد أتحمله، ويجعلني أغوص يف مقعد العيادة عند طبيب ةهذا باإلضاف ..ماال أكرث

ثم ما لبث سـلوك املتحـدي أن سـيطر عـىل ..ًلقد ظللت أتذمر وأشتيك لنفيس وقتا طويال.. "األسنان

إنها مسألة مخزية بكل مقياس أن أنفق كل هـذه النقـود، !! كيف أقبل أن يحدث يل هذا: "تفكريي

 لـن أنـهوأدركت آنذاك . ال بد أن يعرف طبيب األسنان املعالج كل ذلك..  وتبقى األمور عىل ما يرام

انتقلـت سـلوكيايت إىل برنـامج , ومـن ثـم... وأنا يف تلـك الحالـة النفـسية, كنني الذهاب إىل القوممي

ًفأنا واثـق مـن .. ًحجز معه موعداأًسوف أهاتف طبيب األسنان غدا و: "وقلت لنفيس," املفكر",آخر

ه فحـص كام أنني سأطلب منـ, الذي سقط) الطربوش(أن األمر لن يستغرق طويالً يف معالجة التاج 

  .متكنت فعالً من الذهاب للنوم, بعد ذلك". السنة األخرى؛ ألنني قلق بشأنها

 ميكـن أن تتـسبب يف إحـداث ضـغوط يءإن برامجنا السلوكية؛ السلبي واملتحكم والجر

ــة ــاهائل ــحية,  علين ــب ص ــوح متاع ــدث بوض ــامج . تح ــلوكيات برن ــتخدام س ــد اس ــنام يع  بي

                                                 
 . املرتجم-" طربوشني"يطلق عليها باللغة الدارجة  )*(
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واألفـضل كـذلك الختيـار األفعـال الـصائبة واتخـاذ , كاألفضل بكثري لصحتك ورفاهيت" املفكر"

 مـا يكـون الربنـامج الـسلويك -وبـشكل محـدود  –ًورغم ذلك، فنادرا . القرارات األكرث مناسبة

 يحتـاج إىل أن يـتم تعلمـه وتطـويره نـهإ إذ ؛الربنامج املفضل لدى أشخاص كثـريين" التفكري"

من ثـم دعنـا نلـق نظـره و, ًعنيداًتقي شخصا  فاعل بصورة مطلقة؛ عندما تلأنهكام .. وتنميته

 . يف الفصل التايلوإمعانا قربا أكرث
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 استخدام العوامل الخمسة للنجاح

لياقتـك ، فأنـت بحاجـة إىل تنميـة العنيـدةً أردت أن تكون خبريا يف قيادة األشـخاص إذا

، العنيـدة يف التعامـل مـع األشـخاص - باملثـابرة -راد الـذين ينجحـون إن األف. البدنية والنفسية

 :، وهي" للنجاحالخمسةالعوامل "يظهرون خمس خصائص أساسية،أحب أن أسميها بـ  

 التحكم الذهني 

  اليقني(اإلميان( 

 الطاقة 

  األلفة(الوئام(  

 الشجاعة 

دك مـن النجـاح  للنجـاح ال يقتـرص عـىل مجـرد تأكـالخمسةإن تطوير وتنمية العوامل 

ً وإمنا ينسحب أيـضا عـىل مـساهمة تلـك العوامـل يف ،العنيدة األشخاصوضامنك له يف قيادة 

 .نجاحك يف الحياة كذلك
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 :التحكم الذهني  -1

 املــسئولية عــن نتــوىل  أن يشء يف حياتنــا، فإننــا بحاجــة إىلأيقبــل أن تــستطيع إنجــاز 

 . املسئولية عن حياتك وقتها تتوىلفإنكك، تفكرينا؛ إذ إنك عندما نتوىل املسئولية عن تفكري

ف ال آفـإنإن التفكري املتعلق بكل الحوارات البسيطة التي تدور يف ثنايا عقلك، وكـذلك 

األشياء التي تقولها لنفسك يف كل دقيقة من أوقات يقظتك؛ فالشخص ميكنه أن يقوم بحـوايل 

 !!عمليات تفكري سلبية بال جدوىمنها % 76 حوايل عملية تفكري يف اليوم الواحد، وأن 12367

، من محاسبي املـايل، يطـالبني ة عىل اإلمييل الخاص يب، غري مشجعة صوتيرسالةتلقيت 

وتصورت بطبيعة الحـال . ا بخصوص املوقف الرضيبي الخاص يبٍّفيها برضورة محادثته تليفوني

 أكـرب ةفيـه كلفـ أن الوضع قد أصبح أسوا، وأن األمـر بالتأكيـد - شخص عادي أي مثيل مثل -

ًتضح بالفعل أن مكتب الرضائب يدينني قـدرا مـن املـال، كـام ا، وقد  إضافيةوتكاليف نقدية

 ،قـصرية غـري ةًتلقيت خطابا لطيفا أقل حدة، ولكن قبل أن يتضح ذلك، كنت قد قـضيت فـرت

 . فيها مشاعر اإلحباط الرسيع، وعدم اإلدراكانتابتني

 يف العـامل اخرتاعن كل إ.  التي تترصف بهاللكيفية كنتيجةن أفكارك تتحكم يف مشاعرك إ

، حـصلت عـىل ةوإذا فكـرت يف أفكـار إيجابيـ..  غـري عاديـةةن األفكار لها قوإ؛ إذ ةبدأ كفكر

 إذاأمـا ..  وعالقات ودودة ومحبـةورفاهية وسعادةوحصلت عىل نتائج إيجابيه .. فاعلية أكرب

 .سعادة نتائج سلبيه وإحباط ومرض وعدم  ستحصل عىلفإنك.. ةوبأفكار سلبي ا،ٍّفكرت سلبي

 

نقوم   تشكيلها لنا،لن أفكارنا هي التي تشكلنا، ومن خالإإننا ما نفكر فيه؛ إذ "

  "بخلق وتكوين عاملنا

 "مؤسس البوذية – م. ق585/488 -بوذا"
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 األفكار السلبية غالية جداٍّ

 لة تكلفـك معـدالً شـخص آخـر مـسأأي إىل أوإن التفكري والتحدث بـسلبية إىل نفـسك 

 أنـه، كـام ة وفقـد تقـدير الـذات وعالقـات محطمـواإلرهاقًضخام بلغة مصطلحات الضغط 

 .الحياة من الحصول عىل ما تتمناه يف أيضاسيمنعك 

 ": من هذا القبيل؟ً وأنت تقول شيئا،هل الحظت من قبل نفسك"

 ".أنا مجهد"

 ".أنا متضايق"

 ".عىل ما يراميبدو أنني ال أستطيع أن أجعل األمور "

 ".إىل الصرب والروية إنني أفتقد"

 ".ًلست ماهرا يف أداء ذلك"

 ". يشء عىل ما يرام بالنسبة يلأيملاذا ال يسري "

 ".إنني متأخر دامئًا"

 ".باالعتامد عىل حظي فقط، فليست لدي فرصة"

 ".أنا حقيقة لست مؤهالً لذلك"

 !!".لو أمكنني أن أربح ذلك اليانصيب"

 ".ذلك اليانصيب، فذلك سوف يخلق يل مشكالت كثرية ربحت إذا"

ه لإلنجـاز طـ سـلبية، ومثبألنفـسنامن األشـياء التـي نقولهـا % 77ومن املقدر أن حوايل 

واإلنتاجية، وتكمن املشكلة يف أن تلك األقوال واألفكار، التي تكمن يف عقلنـا الـواعي، تـضيف 

 . تؤكد الربامج التي يحملها العقل الالواعيأوإىل 

 :  تقولفإنكا ما، ًفإذا أسقطت شيئ

 ". أنني شخص أخرق للغاية"

 :، ويبدأ يف التأثري الذي يدفعك إىل القولالرسالة ىإذ إن عقلك الالواعي يتلق
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 "..ًمزيدا من الرعونة  سوف أنصحك-حسنا،أنت بالفعل شخص أخرق "

ا مـا يقولـون ًاألفراد الذين يكونون عىل وشك التحدث إىل مجموعة ما مـن الناس،أحيانـ

 :ألنفسهم

 "من املحتمل أن تهرب مني الكلامت املناسبة ويتأزم املوقف"

 األداء نحوهـا، ومـاذا وتوجيـهفتبدأ عقولهم الالواعية يف امتصاص تلك الفكرة الـسلبية، 

 !!؟ يتأزم املوقف.يحدث بعدها

 :نحو، فمن املمكن أن نفكر عىل هذا العنيدعندما نجد أنفسنا مضطرين لقيادة شخص 

مر ويـشتيك، ذسيتسبب يل هذا الشخص يف مشكلة حقيقية، ففي الغالب سيت"

 ".بينام لن يكون يف مقدوري أن أساعده بيشء

 كانت تلك هي الطريقة التي تفكر بها، ففي الغالب سـتكون هـي الطريقـة نفـسها إذا

ورة قويـة ًإن العقل الالواعـي يتـرصف طبًقـا ملـا تخـربه أنـت بـه بـص. التي تحدث بها األشياء

ً؛ إذ يكلفك بالفعل مثنا باهظـا مـن للغايةإال أن الحديث الذايت السلبي غايل الثمن  ،(*) وكافية ً

 . سمحت له بأن يتواصلإذاأعصابك وقدراتك؛ 

هنـاك . األوليمبية؛ خاصة يف البطوالت الضخمةإنني أنبهر دامئًا بأداء رافعي األثقال 

هم والنساء،أثناء ذهابهم يف املمرات للصعود إىل أحداث تحدث لهؤالء األبطال، الرجال من

ً الناحيتني، وغالبا ما أتعجب كلتاحلبة املنافسة لرفع األوزان املطلوبة والتي متأل البار من 

، ويفكـرون فيها،أثنـاء صـعودهم للحلبـة أنفـسهمحول نوعية األشياء التي يخـربون بهـا 

ًع ذاتها، ما ذا لو كانوا يقولـون شـيئا مـن  وأثناء محاولة الرفبالبودرةوأثناء دهان أيديهم 

 :هذا القبيل

                                                 
 . املرتجم-سواء أكانت مسألة سلبية أم إيجابية  )*(
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 رفعتـه ء يشأي إنهـا أثقـل مـن - تبدو ثقيلة بالفعل األحامل/إن هذه األثقال"

 أمـام أحمـق بالفعل من نفيس وسأجعلفلح يف رفعها أيف الغالب لن  ..من قبل

 "ن أصيب نفيس إصابة بالغةأبل ميكنني ..الجميع

قالوا ألنفسهم كل هذا؟ سرتد عليهم عقولهم الالواعيـة فـيام  إذاوما الذي سوف يحدث 

 : ييل

هـذا مـا سـأرتب و..  لـن تقـدر عـىل رفـع هـذه األثقـالًحسنا،أنت تقول أنك"

 ".وسأحاول أن أجعلك تصيب نفسك يف الوقت نفسه..ةلحدوثه بإحكام ودق

لعـده ًوبطبيعة الحال، فهذا لـيس مـا يحـدث؛ إذ إن رافـع األثقـال الـذي تـدرب جيـدا 

ً الباطن، رافضا حدوث تلك ألوعية أداء تلك املسألة بدقة وإحكام، يرصخ يف أجلسنوات؛ من 

 :إذ يخاطبه قائالً  السخيفة،الفكرة

سـوف .. نحـو الـسقفسوف تتمكن من رفع هذا الثقل، ودفعه بيديك ألعـىل"

وسوف تتمكن من الفوز بالبطولة،  ..تتمكن من تحطيم الرقم   العاملي املسجل

 ".رياك كل شخص يف العامل، وأنت تفعل ذلكوس

عـن ٍّيف املهام التي تؤدي يوميا، والتي نجابهها كل يوم يف حياتنا، علينا أال نختلف يف أدائنا 

 فـإذا كنـت إن األفكار السلبية يف التفكري، وذلك ما يركز عليه عقلك الالواعـي؛.. أولئك الرياضيني

 ذلـك مـا تحـصل عليـه فإن فكرت بكآبة وتجهم، إذا ًتفكر يف املرض، ويف أنك ستصبح مريضا،

 فكرت بشكل صحي إيجـايب وباحـث عـن الـسعادة إذاولكن . ًبالفعل، ستكون مريضا بالفعل

ًإيجابيا وسعيدا وناجحا:  ستصبح كذلكبالتأكيد فإنكوالنجاح؛  ً ٍّ. 

 ". صموا عىل أن يكونوا كذلكإذامعظم الناس يسعدون يف حياتهم "

 أبراهام لنكولن

ألبراهام لنكـولن، منـذ عـدة سـنوات مـضت، وألعـرف أن هنـاك  ت تلك املقولةألقد قر

ًإننـا جميعـا نواجـه مواقـف صـعبة يف . ًبعضا ممن لديهم مشكالت مع مضمون تلك املقولـة
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 حـال، لقـد أيوعـىل . حياتنا، وبعض الناس لديها قدر من املشكالت أكرب مـام لـدى اآلخـرين

 .بالضبط استطاعتي، ولذا أوصيكم بأن تفعلوا مثيل ًصممت عىل أن أكون سعيدا قدر

 تلك األشـياء التـي تـستطيع أداءهـا، ولـيس -إن الرتكيز عىل األشياء اإليجابية يف حياتك 

 تلـك حتىعليك أن تفكر فيام أنجزته يف املايض، وما مل تنجزه . األشياء التي ال تستطيع أداءها

 .. وليس إىل املوضع الذي سارت إليه قدماك تخطو بك قدماك،أيندعنا ننظر إىل . اللحظة

 الرتكيز عىل االيجايب

هناك قصة عن شاب صغري، كان بالفعل صاحب تفكري إيجايب، اعتـاد زمـالؤه يف العمـل 

وبطبيعة الحـال، كـان موضـع تحـد . ن يسخروا من طريقه تفكريهوأأن يجعلوا منه أضحوكة، 

 أنـه للنفس أمر ذو قوة مؤثرة وفاعلة، ذلك أخربهم ذات يوم أن الحديث اإليجايب. من قبلهم

 :فـصاحوا بـه قـائلني  كان ميكنه أن يطري،فإنه حدث نفسه بأنه يستطيع الطريان يف الهواء، إذا

ومن ثم انطلق إىل الطابق العرشين مـن املبنـى، الـذي تقـع فيـه !" أثبت ذلك إن استطعت"

 عنـد مـروره - سقوطه قائال ثناءأحدهم، وهو يرصخ أو قد سمعه ..أسفل، ثم قفز إىل الرشكة

 ".ة ممكنة حالأفضليف و عىل ما يرام األمور ن إ..حسنا :"- الطابق الثاين عرش بنافذة

إن هذا النوع من التفكري ليس مناط بحث هذا الكتاب، ولكنني أصاب بامللل واإلحباط 

 كـل األمـور، التـي ؛ إذ إن ما اقرتحته هو أننـا يف"إيجابية ر بصورةِّفك:"عندما أسمعهم يقولون

 .ب اإليجابيةچواننواجهها يف حياتنا، ال نركز إال عىل ال

 أولنفرتض، عىل سبيل املثال،أن أحد العمالء يشكو إليك من بعض العيوب يف منـتج مـا 

ن تفكـر عـىل النحـو أا ٍّ من الـسهل جـدنهإ.  من الخدمات التي تقدمها رشكتك للعمالءةخدم

إنهـا .. ونحـن عـىل وشـك أن نخـرس نـشاطنا يف هـذا املنـتج.. لـههناك ارتباك ال مـربر :"التايل

ًحسنا، لقد ارتكبنا خطأ : "أن نفكر عىل النحو التايل ، ويكون من األفضل بصورة كبرية!!"لكارثة

ومبـا يجعـل !! أخـرى  نتعلمه من ذلـك الخطـأ؛ حتـى ال نقـع فيـه مـرةأنما الذي ميكن .. ما

 ". أفضل- مستقبالً -خدمتنا لعمالئنا 
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تعتذر إليه، ثم تحاول إيجاد حل ناجع ورسيع للمـشكلة، ومـن ثـم يغفـر لـك العميـل 

 .ًحدوث املشكلة، ويصبح أكرث والء لالرتباط برشكتك ومنتجاتها وخدماتها

ًنك كنت عىل وشك أن تكتشف ورما صغريا يف ألنفرتض .. خر ملا أعنيه آوأقدم إليك مثاالً ً

ك؛ فالتفكري اإليجايب يف تلـك الحالـة يـدفعك للقـول  عالمة ما عىل جلدأوجزء ما من جسمك،

 :بأن

 ". ليربأ من تلقاء نفسههتركأس...اإلطالق عىل ء ال يشنهإ"

 : قد يدفعك إىل القول بـ-األخرى   عىل الناحية-كام أن التفكري السلبي 

سـوف أعـاين مـن األمل والبـؤس، وقـد ألقـى ..لقـد أصـبت بالـرسطان..أوه، كال"

 ".حتفي

 : تقولألنًز عىل التفكري اإليجايب، فقد تجد نفسك مدفوعا وبالرتكي

 هـذه العالمـات مـن املـرض، مهـام كانـت أويجب أن أقوم بفحص هذا الورم "

 الـشفاء مـن هـذه أووهناك وسائل عالج مبهرة يف إزالة هـذه األورام  .النتيجة

 ".العالمات يف هذه األيام

إن الرتكيـز .  الذين تعمل معهمأوئك ستكون هناك تحديات، عليك أن تواجهها مع عمال

 .عىل الجانب اإليجايب سوف يجعلهم حاالت أكرث سهولة يف التعامل معها

  مبا تقوله لنفسكوإدراككن عىل وعي 

 إىل حديثك مع نفسك، الذي يـدور يف عقلـك، - ملدة يومني تاليني -أود منك أن تستمع 

 : وسل نفسك،وعام تقوله لآلخرين

 !")ن يعوقني عن إنجازي ملا أبغي تحقيقه يف حيايت؟هل ما أقوله اآل("
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وعليـك أن .. ًفإذا كانت الحالة عىل هذا النحو، فعليك أن تتوقف فورا عن حـديثك هنـا

 . (*)!تقوم بتغيري الربنامج السلويك الذي تطبقه

 لريتـشارد برانـسون) أسـلوب حيـاة(مثل عديد من الناس، فـإنني أتبـع الخـط العمـيل 

 عديـدةالعـذراء منـذ سـنوات " برانسون"لقد قرأت عن إمرباطورية .. )*(*ة العذراءوإمرباطوري

حينها أن يكون رشكة طريان " برانسون"ستطاع امضت، والتي بلغت وقتها أوج شهرتها، وكيف 

إنني ميكن أن أستدعي ما كـان النـاس .  بدأ نشاطه بني عاملقة يف هذا املجالأنه، رغم ناجحة

 :يقولونه وقتها

هذه القدرات؟ وكيف أمكنه أن يبـدأ  يؤمن بامتالكه" برانسون" الذي جعل ما"

 عمالقة وقوية ومؤثرة يف هذا املجـال أخرىالناشئة ويتنافس مع رشكات  رشكته

الطـائرات : دعنـا نواجههـا.. أرجاء العامل؟ لقد كانت مهمـة ضـخمة وشـاقة عرب

وليات التــي تفرضــها املــسئ إىل األعبــاء وباإلضــافة، هــذا  طائلــةتتكلــف أمــواالً

 !!"عمليات اإلعداد والتجهيز لعمليات الطريان

 مل تكن لديه شـكوك يف قدرتـه الذاتيـة عـىل تحقيـق هـذا - حال أي عىل -إن برانسون 

 املثبطني، والذي كان ميكن أن يحـول أو مل يكن لديه أحد من املعوقني - عىل األقل -أواإلنجاز،

 ثم توالت بقية النجاحات، كام يقول النـاس، -*)**( إيجاربدأ برانسون بعقد..بينه وذلك الهدف

منحه توقعات  فيام يشبه الحتمية التاريخية، لقد كان لدى برانسون يقني ذايت موجب، والذي

ًإنجاز إيجابية، جعلته يسلك سلوكًا إيجابيا حاسام ًإن ذلك األمـر متـاح لنـا جميعـا، وكـل مـا . ٍّ

 .يجايبإليه هو أن نركز عىل اإل نحن بحاجة

                                                 
 . املرتجم-ها يف الفصل السابق أي برنامج من الربامج السلوكية الستة، التي تناولنا )*(
ّيقصد بها رشكة الطريان التي كونها برانسون، وحققت شهره ذائعهة، متفوقة عىل رشكات طريان وشحن أقدم  *)*(

 . املرتجم-منها للداللة عىل قيمة إدراك فنيات التعامل والتواصل مع البرش 
 . املرتجم-أو العذراء  -" فريجن"لخطوط طريان رشكته الناشئة، التي أسامها  )*(**
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 ر وال تعتمد عىل رد فعلكفكِّ

 سؤال عام أنت بصدد تقريـره عـن الكيفيـة، و وه- ما عالقتك بنفسك أي -كيف تفكر 

 وكيفية التعامل معهم،إن العالقة األكـرث أهميـة، التـي العنيدةالتي تتواصل بها مع األشخاص 

التـي يتحـتم عليـك أن ميكن أن تكونها يف حياتك، هي تلك العالقة التي تكونها مع نفـسك؛ و

فـورد "، مؤسس رشكة )م1947-1863( األمرييك هرني فورد الصناعةرجل .. تكون عالقة جيدة

ً، هو الشخص، الذي بدأ باإلبداع مـن كـل خطـوط الفـوىض، محـدثا نقلـة نوعيـة يف "موتورز

 : تاريخ صناعة السيارات بالواليات املتحدة األمريكية، قال ذات مرة

لـذا يقـوم بـه عـدد محـدود ..أصعب عمل يقوم به اإلنسانالتفكري هو أشق و"

 "للغاية من الناس

 ، رائد صناعة السيارات يف الواليات املتحدة)1947-1863(هرني فورد 

 لديهم فهـم عميـق لحـدود وقـدرات العنيدةإن األشخاص الناجحني يف قيادة األشخاص 

ــزباحتياجــاتهمعقــولهم، كــام أنهــم عــىل إدراك كــاف  هم، ونقــاط قــصورهم ، ومــواطن متي

 وهم يتعاملون بتلك الـسامت مـع كـل ،وهم كذلك أمناء وصادقون مع أنفسهم..ومشاعرهم

 .األفراد الذين يتعاملون معهم

يرونهـا هم، وهم يتقبلون نقـاط قـصورهم والإن األشخاص الناجحني لديهم ثقة يف أنفس

كـام ..يفهمونـه الأوفونـه وهم يبادرون بالـسؤال عـام ال يعر (*) خيبةأوعىل أنها مواطن فشل 

 .احتياجاتهميبادرون بالتعبري عن 

مـن  أن طرحت سؤاال يف اجتامع مـا، قـد يلقـي حولـك ظـالًال - من قبل -هل سبق لك 

 يف إحدى .. أن هناك الكثري من الحارضين يعرفون إجابة السؤال الذي طرحته؟أواالتهام بالغباء،

 : قال احدهم، الشايأو ةكالقهو لتناول مرشوب املخصصةأوقات الراحة، 

                                                 
 . املرتجم-بل يرونها مواطن قابلة للتصحيح والتعديل واإلضافة )*(



 74 الفصل الثالث 
 

 

إنني سعيد أنك طرحت ذلك السؤال؛ ألنني مل أكن أعرف إجابته من جهة، وال "

 !"أحب أن أطرح أسئلة عىل اآلخرين جهة أخرى 

 عـىل التحـدي واملجابهـة، مهـام كانـت طبيعـة الـشجاعةإن األشخاص الناجحني لديهم 

 . الحوار بينهم وبني اآلخرينطبيعةنت  مهام  كاأوالحوار الذايت الدائر بينهم وبني عقولهم،

 )اليقني( اإلميان  -2

، وهو عامل يعتمـد )اليقني(ن يف اإلميان كمللنجاح ي العامل الثاين من العوامل الخمسة

إن اإلميـان . للغاية عىل الكيفية التي نتحكم بها يف عقولنا والحـوار الـذي نجريـه مـع أنفـسنا

ًحفزا إياها، والتي بدورها تولد الطاقة الالزمة لقيادة بالنفس هو ما يقودك ويقود دافعيتك م

 مبا يفعل، هو شـخص مقبـل أووأن الشخص الذي يفتقد اليقني واإلميان بنفسه،.. عنيدشخص 

وبطبيعـة الحـال،ميكن أن يكـون هنـاك نـوع مـن . عىل أن يحيا حياة صـعبة وقاسـية للغايـة

 إحبـاط مـن قبـل أو تحـت ضـغط التحدي يف اسرتداد يقينك وإميانـك بنفـسك، عنـدما تقـع

 . شخص آخر يف حياتكأي أوعمالئك 

م، ومبـرور 1993 التخطـيط لرحلتـي املهنيـة ومحـارضايت وحـوارايت منـذ عـام بدأتلقد 

 الدقـة، ومـن ىأهـدافهم وكلامتهـم مبنتهـ  يـستطيعون صـياغة،ًالوقت، عرفت أناسا عديدين

 :املمكن أن تكون تلك العبارات عىل النحو التايل

 إن النشاط املهنـي القـائم عـىل التـدريب مجـال تنافـيس - شجاع للغاية أنت"

 .(*)"للغاية

 "هل تعتقد أن هذا هو املوقف األنسب ألن تبدأ نشاطك املهني يف التدريب؟"

أين ميكنـك أن تجـد عمـيال لـك؛ ممـن ال يعتمـدون عـىل وجـود جهـة تقـوم "

 !!"بتدريبهم

                                                 
 . املرتجم-أي مجال يكرث فيه القامئون مبثل هذا النشاط  )*(
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 سـتكون مثـة أنـهعتقد تفكريي، فلم أكن أل كنت قد وضعت لهذه املخاطر أولوية يف إذا

ولكنني آمنت بقدريت عىل ما أستطيع . البداية األرضية الالزمة لتلك - مطلًقا -بداية ملرشوعي 

 كانت هناك لحظات من الشك قد راودتني، ولكن لحسن الحظ كانـت أنهوال أنكر ..القيام به

 .ً وليست تفكرياأفعالتلك اللحظات ردود 

وإذا كنـت قـد مـررت بهـذه .. سألة نفـسها عنـد كتـابتي ألول كتـاب يلوقد واجهت امل

ثـالث مـرات " رفض "أو" استبعاد"التجربة من قبل، فسوف تدرك ما أعنيه، عندما أكرر كلمة 

 لكتايب إىل عديد من النارشين يف كل من الواليـات املتحـدة ثالًًلقد أرسلت مقرتحا مام. متتالية

 أو قلت -ًوتلقيت عديدا من الخطابات املبهرة، وهي .. وسنغافورةواململكة املتحدة وأسرتاليا 

ولـيك .. اتفقت جميعها عىل الصعوبة التي ميكن أن يالقوها عند بـيعهم لهـذا الكتـاب-كرثت 

رولـنج، مؤلـف روايـة .ك.ج: أدعم إمياين ويقيني بنفيس، واصلت التفكري يف أولئك البرش،أمثال

إنني أؤمن كذلك بأولئك الـذين كتبـوا أوىل . رشات املئات، الذي رفضت روايته ع"هاري بوتر"

 ؛ الخاصة؛ بحيث اضطروا إىل طبعها عىل نفقتهم "حساء الدجاج"حلقات املسلسل الكوميدي 

 . نرشهأو نارش عىل القيام بطبع الكتاب أيحيث مل يوافق 

 ذا كان من الـصعب أن تحـافظ عـىل يقينـكإ أنه - يف موضع سابق -لقد قلت من قبل 

 - عىل الدوام -خبارك عىل إوإميانك بنفسك، يف وقت يحرص فيه كل املحيطني بك من حياتك 

ومن الواجـب عليـك أن تحـافظ باسـتمرار عـىل حـديثك . تستطيع القيام بها باألشياء التي ال

 .اإليجايب لنفسك، وأن تركز عىل األبعاد الجانبية واليقني بنفسك وقدراتك

 بأهدافكانس ما يتعلق 

 الذاتية سوف تخربك بأنه يتعني -عظم املتحدثني عن الدافعية وكتب املساعدة إن م

ًلقد كنت دامئًا منارصا لرضورة إعداد األهداف والتخطـيط . عليك أن تكون لديك أهداف

حياتـك : ٍّأهـدافك وتحـددها تفـصيليا سـواء عـىل صـعيد عليك أن تدون..لها منذ البداية

ــة، وأصــدقائك، وقــدراتك امل ــرتويج العائلي ــذي متارســه، ونظــام ال ــي ال ــة، واألداء املهن  الي

  حـال، فقـد توصـلت اآلن أيـةوعـىل . لديك، والصحة، والتعلم والتعليم وحياتك الروحية
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 مؤداها أن األشـخاص النـاجحني ذوي اليقـني الغـامر بـالنفس ال يقومـون بإعـداد ،إىل خالصة

بالقيام مبا يحتاجون إىل أدائه؛ ليحـصلوا ٍّملاذا؟ ألنهم مشغولون جدا ..أهدافهم عىل هذا النحو

 .بالفعل عىل ما يرغبون يف تحقيقه

 مهـام كـان -ًولـيك تكـون ناجحـا . املتواصل لتحقيقهـا إنهم ميضون من فورهم يف األداء

 : فإننا بحاجة إىل أن نسال أنفسنا تلك األسئلة األربعة التالية- حياتك أومجال عملك 

 ".؟ما الذي أريد إنجازه بالفعل"

 ".ما هي أحالمي وأمنيايت؟"

 ".ما الذي أمتني عمله وأرغب يف إبداعه؟"

 ".ما منط الشخصية التي أرغب أن أكون عليها؟"

؟ مـا الـذي تتـوق الحياةما الذي تريده من : أنت بحاجة إىل أن تستوضح معامل هويتك

 أن تنجزه بالفعل؟  حقيقةىإليه أن يسد جوعك ويروي ظأمك؟ ما الذي تتمن

ً ظل أحدهم ضاغطا عىل راسك، واضعا إياها تحت املاء، إذا  رسعان ما تدرك الـذي فإنكً

 تـشعر مبثـل هـذا الـشعور؛ لـيك تكـون أنأنت بحاجة إىل !  األكسجني-تريده من عىل الفور 

ًإن معظمنا يخرب هذا الشعور جيدا عندما نقع يف الحب؛ إذ إننـا غالبـا مـا نتحمـل . ًناجحا  أيً

 .فتاة أحالمنا/بقاء بجوار فتييشء، يكفل لنا ال

 الكيفيـةويبدعونه، وهذه هي  هذه هي الكيفية التي يصنع بها الناجحون نجاحهم

التي تكتشف بها البالد وتخرتع بها الحاجات واملنتجات، والتـي تـم بهـا قهـر قمـة جبـل 

 - درامي للغاية ءقد ال ترغب يف تحقيق يش..رست، والتي سار بها اإلنسان فوق القمريڤإ

ً أن تكـون مجاسـبا متميـزا أوبل قد ترغب يف أن تكون صاحب مرشوع سـباكة نـاجح   أوً

ومهـام .  يف حياتـكعنيـدً أن تكون قادرا عىل قيادة شـخص أو مسئوالً عن إدارة ماراثون،

 وأن  (*) مبجـرد أن تحـدد هويـة نجاحـكفإنـهيكن شكل نجاحك الذي ترغـب يف تحقيقه،

                                                 
 . املرتجم-ومتيز هويتك الذاتية مبا فيه من مواطن قصور ونقاط متيز  )*(
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 ..حقيقةن تجعل حلمك  ألالدافعيةق بداخلك حدودها تركز عليها بإيجابية، فسوف ينطل

 . ترغب يف الذهابأين تعرف إىل أنعليك 

 لعبـور  فلـورانس تـشادويك؛ ففـي محاوالتهـا األوىلىلسباحة تـدع هناك قصة مشهور

كـان مـدربوها . للغايـةًالقنال اإلنجليزي، واجهـت أمواجـا ضـخمة ودرجـة حـرارة منخفـضة 

 إحـساسها متنع ، زيتيةة،أثناء سباحتها، فقاموا بدهان جسدها مباديسريون مبحاذاتها، يف قارب

ُبالربودة القاسية من حولها، كام قـدموا لهـا مـرشوبا سـاخنا  ً لقـد ..ليمنحهـا الـدفء) حـساء(ً

 . الن تنجح يف سباقهاالكاملة الفرصةتيحت لها أ

ا تتدىن  جعلت معدالت الرؤية لديه،مسبوقة تكاثف الضباب بصورة غري ، حالأيوعىل 

 معاناتها من تقلص عضيل وبدأتبشكل ملحوظ، كذلك أصبح املاء أكرث برودة واألمواج أعىل، 

 ويف نهاية األمـر، قـررت االستـسالم وعـدم إكـامل الـسباق، وطلبـت مـن :يف ذراعيها وقدميها

 مل يكـن أمامهـا عـىل أنهومل تدرك وقتها .. لقد خرجت من السباق..مدربيها رفعها إىل القارب

 استـسلمتوعنـدما سـألها الـصحفيون ملـاذا . مـسافة قـصرية مـن الـشاطئ اية الـسباق إالنه

 قائلة بأن األمر ببساطه مل يكن إجابتهموخرجت من السباق، عىل مسافة قريبة من الشاطئ، 

 : أفضل من ذلكلينتهي

ولست واثقة ما إنني كنت حازمة ومصممه عىل ذلـك ..لقد فقدت رؤية هديف"

 "بالفعل أم ال

 الـذي ترغـب باالتجـاهأو  نت بحاجة إىل أن تكون لديك صورة ذهنية واضحة بالنقطةأ

 وعندئذ، تحقيقها عىل النجاح والعمل عىل ًإىل رؤية نفسك قادر أنت بحاجة. يف الذهاب إليه

 .أبعد وأفضل إلنجاز ما ترغب يف تحقيقه ستكون لديك فرصة

 م،1950صـبحت فـيام بعـد، يف عـام ويف حالة تعجبك عام فعلته فلورنس تشادويك، فقد أ

نجليزي، وقـد قطعـت الـسباق يف ثـالث عـرشة أول امرأة يف العامل تتمكن من عبور القنال اإل

 !ساعة وخمس وعرشين دقيقة، وأستطيع أن أراهن بأن ذراعيها كانا يف غاية التعب
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 ًاخرج بعيدا عن منطقة راحتك

اآلن يقودين إىل املكان الذي أرغب هل ما أفعله : "فكر فيام تفعله كل يوم، وسل نفسك

ً كانت اإلجابة بالنفي، فعليك أن تفعل شيئا مختلفـا، إذا. (*)يف الذهاب إليه عليـك أن تغـادر وً

 ..منطقة راحتك وأن تغري عاداتك

أو  قال يل أحد املرشفني يف صالة الجيامنيزيوم، وقـد الحـظ تـدريبي املـستمر عـىل آلـة

وكـام سـتخمن أنـت، ..". ختلفة عام تقوم به لتحقيـق ذلـكدعني أريك طريقة م:"جهاز معني

 كانـت أكـرث بـآخر أو الطريقة املختلفة كانت أصعب بكثري، وبشكل أو األسلوب املختلف فإن

 .ألن تتحقق نتائج أكرثكذلك ًإيالما، وكانت أكرث قابلية 

عـل املـخ إن الجسد البرشي سيأنس دامئًا إىل طريقة يعتادها يف أداء األشياء، وكـذلك يف

؛ فـإذا أردت حـدوث *)*("ال أربـاح دون أتـراح"ً كام نعرف جميعا فإنه حال، ةأيوعىل . البرشي

 .يشء مختلف، فعليك أن تقوم بأداء يشء مختلف

 ) م1970-1908(يقول عامل النفس األمرييك أبراهام ماسلو

إذا خططت باستامتة ورؤية ألن تكون يف مكان أقل من قدرتك عىل أن تبقـى "

َ يف مكان أفـضل، فـإنني أحـذرك مـن أنـك سـتكون تعـسا بقيـة -ان برشي ككي

 "حياتك؛ألنك ستكون كمن يهدر إمكاناته وقدراته دون عائد

 ٍّغري معتقداتك

إن عقلـك .  عن نفسك، فإليك طريقـة لتغيريهـاةراء سلبي’ أو كانت لديك معتقدات إذا

ًالالواعي سيحاول دامئًا أن يتحرك بعيدا عن األمل، متجه  ومن ثـم، عليـك أن تفكـر.. ا إىل املتعةً

 ومـا تحـاول إنجـازه مــن أن ،أن تعوقـك ومتنـع إنجـازك  مـدى ميكـن لألفكـار الـسلبيةأيإىل 

ً مل تجرب شـيئا إذاً مدى ستكون بائسا، ومدى البؤس الذي ستشعر به أيفكر يف إىل .. يتحقق

 .مختلًفا

                                                 
 . املرتجم-أي يقربني من تحقيق هديف  )*(
 . املرتجم-ال إنجاز دون آمل أو معاناة أو إرهاق أي  )*(*
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مـا قـاموا بـه مـن تـرصفات يف مـايض ًنادرا ما ينتاب األشخاص الكبار يف السن النـدم عـىل 

 أيلذا فكر دامئًا بشكل استباقي؛ . ولكنهم يندمون بالفعل عىل ما مل يتمكنوا من إنجازه.. حياتهم

 مل إذا مدى سوف تـشعر بالنـدم؛ أي الثامنني، وتخيل إىل أوعندما يبلغ عمرك الخامس والسبعني 

أ يف التفكري يف املتعة التي ستشعر بهـا عنـدما بداوعندئذ، . نتبذل الجهد واألمل والتعب الكايف اآل

 التي ستستشعرها عندما تنجح يف إنجاز ةفكر يف مدى الروع..تنجز كل أهدافك وتثبت كل آرائك

ًوتنظر خلف كتفيك معاودا الحنني إىل  وعندما مييض بك العمر..ما خططت له، وآمنت به بالفعل

تنجزها، فذلك يسبب لك أن لغاية، كنت تتمنى  تجد أشياء قليلة ل فسوفما مىض من أيام عمرك،

لقد بذلت قصارى جهدي ..لقد حاولت:"ستارة سعادة غامرة،عندما تقول لنفسك، وقتها عن قناعة

َّومل أتهرب أبدا من أداء ما كان يتعني عيل..لتحقيق ذلك  ".أداؤه ً

 )اإلرادة (  الطاقة-3

، فأنت عندئذ بحاجـة إىل كثـري عنيدةأشخاص  ً كنت بصدد أن تكون ناجحا يف قيادةإذا

 .ًوإىل طاقة جسدك أيضا إنك بحاجة إىل طاقة مخك البرشي).. اإلرادة(من الطاقة 

  وإرادتهطاقه املخ البرشي 

 تستوجب احتياجـات ضـخمة حـسب املـستويات املختلفـة العنيدةإن قيادة األشخاص 

، قـد يكـون عنيـدة شـخص  يف أولهـا التعامـل مـعيأيت أنه وأنا واثق من .لطاقة مخك البرشي

 صاحب العمل الذي تعمل به، وهذا بسبب ما يـصاحب ذلـك مـن تفـاعالت األيـض أوعميًال،

 التي تحدث بالجسم، وما يصاحبها من انفعاالت مختلفـة، فـيام يعـرف بـصيغة) امليتابوليزم(

 ."الضغط"إجاملية بـ 

ترش عرب جسدك ، تنالكيميائيةعندما تشعر بالضغط، يندفع خليط متنوع من املواد 

 سـالم أوإمـا صـدام : أخرى، سـتجد أن األمـر محـصور يف اسـتجابتني، هـام ومرة.. بأكمله

مـا يف حالـة إ ،يبدأ نظام األدرينـالني يف إطـالق الهرمونـات ملـساعدتكو ،)تفادي الصدام(

، تبـدأ تلـك املـواد صوعندما يبدأ سبب الـضغط يف التنـاق.  يف حالة تفادي الصدامأوصدامك 

  يبــدأ فتجعــل هــذا الجــسم.. ائيــة والهرمونــات يف االنــسحاب التــدريجي مــن الجــسمالكيمي
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 إىل حالـة الهـدوء والـسكينة، التـي كـان عليهـا قبـل واالرتجـاجيف االرتداد من حالة الغـضب 

 العمـالء، ة كنت متارس عمالً ما، يرتبط بخدمإذا أنهًكام أثق أيضا . الشعور بالضغط واإلحباط

 املثـري للـضغط مـع أو التعامـل املجهـد بكيفيـة عىل وعي وإدراك كافيني  ال بد أن تكونفإنه

ً عمـل بـدين آخـر ميكـن أن يكـون متعبـا بـأي أوإن القيام بإحـداث حفـرة يف األرض .. العامة

أضعاف ذلك ً ولكن العمل العقيل والذهني الذي يقوم به املخ ميكن أن يكون مجهدا. ومرهًقا

للتعامـل مـع كـل  تكون يف حالة صحية ذهنية وبدنيـة جيـدةبكثري؛ لذا فأنت بحاجة إىل أن 

 .هذه النوعيات من العمالء واألداءات

وقد ينتابك التفكري بأنه ليس هناك الكثري مـام ميكنـك القيـام بـه حيـال ذلـك الـضغط، 

إال أننا نطالبك مبعاودة النظـر إىل .. طاقتك الذهنية)عىل استنفاذ( سحب أووتأثري عىل إجهاد 

ألنـك   رد فعل؛ إذ يستنفذ رد الفعل طاقه مخك عىل العمـل؛أنهبطبيعته، وليس عىل التفكري 

إن الـربامج الـسلوكية . (*) بشكل أقل بكثريالطاقةبينام التفكري يستنزف تلك ..أصال غري معدلة

 برنامج السلبي تستنفذ طاقـة أو،"املتحكم"برنامج املتحدي، وبرنامج:املرتبطة برد الفعل، مثل

 .ذلك" املفكر"برنامج ال يفعل بينام  *)*(،مخك

 : عميالً يقول لكمثة أن - عىل سبيل املثال -لنفرتض 

أنه املنـتج عـديم .. فليس هذا ما طلبته..لقد أرسلتني إىل الجهة غري الصحيحة"

 !"الفائدة بالنسبة يل، وكذلك أنت

 :وإذا كان رد فعلك تجاه ذلك عىل نحو

َّذا العميل يف طريقه للجنـون، ولـيس لـدي مـا إن ه! يا لها من كارثة..أوه، كال"

 ".بل أنه مجنون بالفعل، وسيجعلني انفجر من الضغط..أقوله له

 

                                                 
 . املرتجم-ٍّألنه يعدك ذهنيا لكل يشء مسبًقا  )*(
 . املرتجم-ألنها تعتمد عىل رد الفعل  )*(*
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ً، وسـتامرس عليـك ضـغطا مـا، "الـسلبي" مـن برنامجـك تأيت السابقة االستجابة إن تلك 

 :ن تقول لنفسكأ، و"املفكر"يستلزمك أن تنتقل إىل برنامجك 

إنني أستطيع أن أقدر أو أتفهم سـبب . هاتفحسنا، لدي عميل غاضب عىل ال"

 ".غضبه، وسوف أبذل قصارى جهدي يف التعامل مبهارة مع ذلك املوقف

، ففـي كـل مـرة تنطـق "أوه، كـال: "، كلامت مـن قبيـل"ال تستخدم"ال تستخدم، وأكرر 

 .هاتني الكلمتني لنفسك، يحدث ملخك استنزاف هائل من طاقته

يف نطاقـه قيـادة أشـخاص صـعاب املـراس، فـام عليـك وإذا كنت متارس عمالً، يتـضمن 

ألن تكـون لـديك كـل األشـياء التـي  ؛ إذ إنك بحاجـة"املفكر"عندئذ إال أن تستخدم برنامجك 

 والتذمر الشكوى وإبداء الذهاب إىل املنزل واالستلقاء أمام التليفزيون نإ.. تستطيع القيام بها

، ولألسـف. واألداءاقـه مخـك عـىل التجـدد لن يساعد طو..رشيكك يف السكن لن يجدي فتيالل

أو املجديـة، فتجـدهم يـدخنون   غري املؤثرةاألخرى السلبية عديدون بأداء األشياء أناسيقوم 

ا أن تــدفع نفــسك ًيحــدث أحيانــ.  بــإفراط، ويعــاقرون الخمــر بــال حــدودويــأكلونبــرشاهة، 

 بعـض - من سطور -  وفيام ييل.أنشطة ذات منافع جمة ملخك البرشي لالنخراط يف مجموعة

 : أكرث منهاأشياءنك ميكن أن تفكر يف أمن مقرتحايت، ولكني واثق من 

 رياضة اللعب. 

 رياضة املشاهدة. 

 االستامع إىل املوسيقى.. .مامرسة املوسيقى. 

 قم مبامرسة هواية ما. 

 مامرسة السباحة. 

 باألصدقاءاالختالط . 

 كن ضحوكًا. 

 ٍّكن ودودا ورقيًقا ومحب  .اً

 صتعلم الرق. 

 !!  ألنه سيقتلك- عزيزي القارئ، توقف عن األداء السلبي بكل أشكاله :تذكر
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 طاقة  الجسد

 أفرطـت يف تنـاول إذا قد أصبح لديك الوعي واإلدراك الكافيـان بأنـه أنهإنني واثق من 

 وإذا.  جسدك عندئذ سيعاين مخاطر االنهيـارفإن تدخني السجائر، أو معاقرة الخمر،أوالطعام 

.  عندئـذ سـتعتني بجـسدكفإنـك.. ويف حياتـكعنيدة أشخاصًكون ناجحا يف قيادة أردت أن ت

 يف نفـسك، وأكـرث ثقـة ستكون أكرث فإنك، ومالءمة لياقةوإذا بدوت أفضل وشعرت بأنك أكرث 

 .عنيدةًألن تقود أشخاصا  قدرة

وي ًغالبا، ما أتطلع إىل وجوه الناس يف الشارع؛ السيام أولئك الذين يبـدون متجهمـني، ذ

كـام أن لـدى .. برشة باهتة، ويشعر غري مهنـدم، ومييـل أغلـبهم إىل البدانـة وزيـادة أوزانهـم

 الـسادس مـن أعامرهـم، وهـم يبـدون يف مظهـر رائـع أو الخامس أوأصدقاء يف العقد الرابع 

إن الشعور بالحالة الجـسدية الطيبـة سـوف مينحـك ثقـة أكـرب يف اختيـارك لـسلوكك .. للغاية

 ملن املهـم أن تعتنـي بأسـنانك، مـن خـالل زيـارة منتظمـة نهإ. عنيدةة أشخاص وبرنامجه وقياد

وإذا مل تكـن . لطبيب األسنان، وكذلك بإجرائك لكشف منتظم عىل عينيـك لـدى طبيـب العيـون

 أيًراغبا يف الذهاب إىل صالة الجيامنيزيوم، فهذا أمر ال بأس به ولكن تذكر أنك بحاجة ألن متارس 

 . ويجعلك تعرق بشكل أقل، وأداء قلبكنبضاتكات التي نحسن من معدل نوع آخر من الرياض

ًذ كنت أعتربها مترينا رائعا، ومنذ سنتني ماضيتني، قررت أن أتعلم رقصة التانجو؛ إ أن بها ً

ًمتعة بال حدود، كام قابلت أناسا جددا ألول مرة ، ةنـواع األطعمـأتناول كـل أإنني أحب أن .. ً

 بجـسدي، وأن أتأكـد مـن االعتنـاءولكنني بالتأكيد أرغب يف .. الخمرةكام أحب تناول البرية و

إننـي أوصـيك بـأن ..  ألطـول فـرتة ممكنـة،بقائه بحالة طيبة ومعه قدرته وطاقته عىل العمل

 ..ًتكون حريصا عىل جسدك، مثلام أفعل أنا

 )الوئـام ( األلفة   -4

 فأنـت بحاجـة إىل أن تـتعلم ،العنيـدة يف قيـادة األشـخاص - بالفعل -ًليك تكون ماهرا 

 منيت تلك املهارة، إذااأللفة، ألنك " سحر"إنني أقول ..، وتطبقها يف حياتك)الوئام(سحر األلفة 

 .ً سوف تجعل حياتك أكرث يرسا وسهولةفإنك
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وعند كتابة هذه السطور، تلقيت مكاملة تليفونيـة مـن صـديقي چـون، يخـربين فيهـا عـن 

لطريان، إذ ذهب مع والده ووالدته إىل املطار، ليـساعدهام يف ًموقف حدث له مؤخرا يف مكتب ا

و متت إجراءات فحص األوراق يف السادسة والثلـث .. السنويةهام تإنهاء إجراءات سفرهام يف أجاز

 ةالحظ چون أن املوظفتني القـامئتني مبراجعـ.. ًصباحا، بعد وصول چون والديه بحوايل ثلث ساعة

نرت، كانتا تتحدثان مع بعضهام الـبعض؛ فتقـدم چـون إىل إحـداهام أوراق املسافرين، خلف الكاو

 دقيقـة 25 ذلـك ملـدة ا انتظـر كان من املمكن فحص الحقائـب، ورغـم أنهـامإذا عام إياهاسائالً 

 مـن إحـداهام للحقائـب عـىل الناقلـة بل وطلبت منه لصق اسـم الـرشكة ؛ فوجئ برفضهاكاملة

 الطريقة قدر ما ضايقته ،ن برفضها فحص الحقائب واألوراقمل يتضايق چو..  التي بجوارهااملاكينة

كام أدرك صعوبة تعامل والديه الكبـريين مـع املاكينـة السـتخراج ملـصق .. التي تحدثت بها إليه

 . معهام؛ لينهي لهام هذه األزمة البسيطةهالرشكة الحاملة؛ مام جعله يشعر بالسعادة لوجود

ا إىل املهارات الالزمة لبنـاء ًخاص بالفحص تفتقر متام الجالسة عىل الكاونرت الاملوظفةإن 

 عىل القيام بالفحص ألسباب فنية، ولكنهـا مل -ومن املحتمل أنها مل تكن قادرة بالفعل .. األلفة

" ال" مبـارشة اسـتجابتها من توضيح ذلك بأسلوب ودود مقبول، ومن ثـم جـاءت حتىتتمكن 

 أن تفرس له سبب رفضها مبا ينبغـي - األقل  عىل-صادمة لچون، كعميل، كان من حقه عليها 

رغـم " ال"يف موقف يتصل بخدمة العمالء، تكون كلمة .  راغبة يف املساعدةأوعدم كونها مرنة 

 -هنا باإلضافة إىل أن هذه املوظفة؛ كـان أوىل بهـا .. شيوعها ثقيلة الوطء عىل نفسية العميل

جابهة مثل هـذه املواقـف، التـي يكـون  نفسها بصورة أكرب ملتهنئي أن -حسب طبيعة عملها 

 .عنيدةً تلتقي أشخاصا أنفيها من الطبيعي 

، الـذين يتعـني عليـك التعامـل العنيـدةوليك نقلل إىل أدىن حد ممكـن عـدد األشـخاص 

مهـارات ً بحاجة إىل أن تكـون مـاهرا يف بنـاء فإنك..  أن تحسن قدرتك عىل قيادتهمأو ،معهم

تتعلـق  كانـت  تتعلـق فقـط مبجـرد التحـدث إىل اآلخـرين، بـل إنهـافاأللفـة ال).. األلفـة(الوئام 

 كـذلك بكونـك كـام أنهـا تتعلـق..باالستامع، وبفهم الكيفية التي يرى بها الشخص اآلخر املوقـف

 .. وتقديرهااآلخرينًقادرا عىل التعاطف مع مشاعر 
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حـد هـؤالء كـان أ. ً يتجولون معا عرب غابة جميلةكانوا ،هناك قصة ما عن ثالثة أشخاص

 منهام عاملة نبات، أما الشخص الثالث، فقد كان الثانية، بينام كانت )يجيد الرسم(ً فنانا الثالثة

 :وبينام هم يف جولتهم تلك، كان الفنان يفكر قائًال.. يعمل يف تجارة األخشاب

كـم أمتنـي أن أعـود .. انظروا إىل تلك املشاهد الخالبة!! يا لها من غابة جميله"

 !!"يوما ما وأرسم تلك املشاهدإىل هنا 

 :بينام قالت عاملة النبات، وهي تسري يف الغابة، وقد خفضت أنفها ناحية األرض

ً كـم أمتنـي أن أقـيض وقتـا -مل أر يف حيايت من قبل مثل هذه النباتات الرائعة "

 !".ًأطول يف دراستها

 :جرة، قائالبينام يقوم الشخص الثالث، الذي يعمل يف تجارة األخشاب بفحص كل ش

ًهناك بعض األخشاب الرائعة التي تنمو هنا، والتي ميكن أن أشحن كثريا منهـا "

 "ًمكونا ثوره ال باس بها

والشخص الذي لديه درجة عالية مـن األلفـة ومهارتهـا، .. كلنا نرى العامل بطرق مختلفة

لفـة املتكونـة  األمهـاراتإن . ا، ويفكر فيه بوعي، عندما يتواصل مع اآلخـرينًيفهم هذا جيد

 العامل بالطريقة نفـسها، التـي ىنك ترأبصورة جيدة تتعلق بأن توصل لآلخرين رسالة مؤداها 

 :إنني أستخدم هذا القول عندما أدير دورة دراسية تتعلق باملبيعات.. يرونه هم بها

 "البرش يشرتون من البرش، وهؤالء يشرتون كذلك من أشخاص يشبهونهم"

 يةالعصب اللغوية الربمجة

 ، إذ إنهــا NLP((مــن املحتمــل أن تكــون قــد ســمعت عــن الربمجــة اللغويــة العــصبية 

ًواحدة من أرسع التطورات منـوا يف علـم الـنفس التطبيقـي  يتحـدث املـشاركون يف الربمجـة . ً

  عن االنعكاس واملزاوجة بني سلوكيات البرش املتباينة، وهي ال تتعلق بتقليـد ةالعصبياللغوية 
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ا لهـم  يتعلق بصورة أكرث بتنميط سلوكياتهم كام يفعلونها، تاركًـنهإحاكاتهم، بل  مأواآلخرين 

مثة أنـاس عديـدون يفعلـون . معهم) الوئام(حرية الشعور بأن لديك درجة جيدة من األلفية 

 :دعني أعطك مثاالً داالً عىل ذلك. ذلك بصورة طبيعية

  الطبيعـي أن تقـف معهـممـن.. دعنا نفرتض أن لديك بعض األصـدقاء وأن معهـم طفـالً

 التعـارف ةوعنـدما يبـدأون بعمليـ..  تناسـب الكبـارةوتتجاذب معهم أطـراف الحـديث بلغـ

وتقدميك إىل الطفل الـصغري، فمـن املحتمـل أن تحـاول النـزول إىل مـستوى الطفـل الـصغري، 

 لـن فإنـكومبعنى آخر، . والتحدث بلغة أكرث نعومة ورقة، وبصوت يناسب استامع الطفل لك

خدم مع الطفل الكلامت نفسها التي نتحدث بها مع الكبار، ولن تستخدم نغمـة الـصوت تست

  ..لغة الجسد مثلام تفعل مع أصدقائك البالغني أونفسها، 

  راعيـت كلـامتإذا ، ذلك يحسن قدرتك عـىل بنـاء األلفيـةفإنعند التواصل مع البالغني، 

 أنـك تتعامـل مـع -ىل سبيل املثال  ع-لنفرتض . الشخص اآلخر، ونغمة صوته ولغته الجسدية

تحـدثت  إذالـديك شخص ما، يتكلم بأسلوب هادئ وببطء؛ مام يجعلك تجيد مهارات األلفية 

قـد يكـون األسـلوب الطبيعـي لـديك يف الحـديث أن تتحـدث بـرسعة .معه بطريقـة مامثلـة

 .وبصوت عال، ولكن ذلك يحسن من قدرتك ومهارات التواصل واأللفية لديك

 وهي أننـا ،خر من العوامل، التي تلقي عليها الربمجة اللغوية العصبية الضوء عامل آمثة

وهنـاك أنـاس يتـسمون .  إيثار شـعوري عنـدما نتعامـل مـع اآلخـرينأوجميعا لدينا تفضيل 

اك آخرون يتسمون بالتواصل نًثرا مبا يرونه، بينام هأنهم يكونون أكرث تإ أيبالتواصل البرصي؛ 

وهنـاك كـذلك األشـخاص .. ون أكرث مبا مير عـرب أذانهـم مـن مفـردات إنهم يتأثرأيالسمعي؛ 

 أكـرث مـن غـريهم ؛ اًاهتاممـالذين يتسمون بالتواصل الجاميل والشعوري، وهم الذين يبـدون 

ا، فهناك األشـخاص الـذين يتواصـلون أكـرث عـرب حاسـة ًوختام..  التي تشعر بها األشياءالكيفية

 بالرائحـة التـي تـصل إلـيهم، وكـذلك األشـخاص الـذين -ً أساسـا - وهم الذين يتـأثرون،الشم

 هـذه فـإن حـال، أيـةوعـىل .. يتواصلون أكرث عرب حاسة التذوق، وهم يتأثرون بطعوم األشياء

 .ًليست أمناطا شائعة بني البرش) الذوقي/الشمي/الحريك(األمناط األخرية 
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؛ إذ )الجاملية(رية  الشعوأو يتواصل بالحواس البرصية والسمعية - كأفراد -إن معظمنا 

) مقبـوالً(ًأرى هذا األمر طيبا  "أو" أفهم ما تقصده:" يقول األشخاص أصحاب التواصل البرصي

". ًيبدو هذا األمـر طيبـا بالنـسبة يل"، بينام يقول األشخاص ذوو التواصل السمعي " يلبالنسبة

شعر بأن ذلك أ" أو" لقد غمرين شعور طيب بخصوص ذلك : "ويقول أصحاب التواصل الجاميل

 ".أمر طيب بالنسبة يل

فمـن الحـصانة أن تـستخدم أنـواع التواصـل   مـع شـخص آخـر،اً وئامـأو ةليك تبني ألف

 إذا ،"وضح يل ماذا تقـصد: "ٍّ لديه؛ فبالنسبة لشخص يتواصل برصيا، فقد تقولاملفضلةالحيس 

ون مـن الحظت أن ذلك الشخص الذي تتواصل معه، كان من ذوي التواصل الـسمعي، وسـيك

وإذا كنت عـىل إدراك بأنـك تتواصـل مـع شـخص مـن ". أخربين بم تقصده: "املفضل أن تقول

 ".هل ميكنك أن توضح ما تعنيه بذلك؟: "الشعوري، فيمكنك أن تقول/ذوي التواصل الجاميل

       إذا أردت أن تكون أفـضل يف تحديـد التفـضيالت املختلفـة، عليـك أن تفكـر يف نفـسك، 

 والحـريك الحـاد البـرصي ذكـايئوعـىل سـبيل املثـال، فأنـا أعتمـد عـىل .  إليكوأولئك املقربني

َّفكـل مـا لـدى ..  باملوسـيقى– بصورة خاصـة – ٍّمهتام لست ألننيوقد عرفت ذلك، .  الشديد

يقـصد ( بحضور حفلني موسيقيني حيايتمن املوسيقى، كام مل أقم طوال ) CD(ستة سديهات 

ً بالكاد شـاهدت فـيلام أنني، كام )املرتجم (–ً إال حفًال واحدا املؤلف أنه مل يحرض طوال حياته

 ؛ بالفعـل–أنا ال أهتم بالفن إال إذا رغب الفن . املرسحيًعىل األكرث أو نوعا من اإلنتاج الفني 

 تلـك هـيً أن أرشح لـك شـيئا مـا، يفالجميع يعرفون أن أنسب األوقات التي تطلب فيها منـ

 فيمكننـي، الحريكأما الجانب ...  ما ٍيشءأو أقوم بتدوين أو كتابة ًاألوقات التي أرسم شيئا ما 

 إن األشـخاص الـذين ال. وميكـن قيادتـهٍيشء  عىل َي بأن أضع يديلأن أظهره لك، إذا سمحت 

بحالة مرتفعة من الرضا عن النفس، هم عىل وجه الخـصوص ليـسوا  -مع أنفسهم  -ون حظي

 نقرأ، فإننا منيل إىل التحدث إىل أنفسنا، داخل عقولنا؛ قارئني جيدين للكتب، وهذا ألننا عندما

 .ا أكرث من كونها عملية برصيةٍّسمعيً عملية متيل إىل كونها إحساسا يولذا فإن القراءة ه
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ا مـا، ّنـصوا أ بعقد ورش تدريبية، كنت عادة ما أطلب مـن املـشاركني أن يقـري     أثناء قيام

 الـذين يأ(ا ٍّسـمعيبعض، وهذا يلقى قبوًال لـدى املتلقـني ويتناقشوا فيام قرأوه مع بعضهم ال

 ييـديو أو رشائـح ملـن يجيـدون التلقـڨ، ثـم أقـوم بعـرض ) املرتجم–ا ٍّسمعي ييجيدون التلق

ا، حيـث ٍّ حركيـيًبرصيا، وأبدأ بعدها يف تنظيم مجموعة تدريبات أولئك الذين يجيدون التلقـ

 .ًميكنهم أن يشعروا بأنهم تعلموا شيئا ما

 بعـد ذلـك مـن يحبـون أن يتلقـوا     كل ما أود قوله، يف كلـامت بـسيطة، هـو أن يتبقـى يل

وميكنـك أن تـصادف أمثـال هـؤالء يف سـوبر ماركـت، عنـدما . ٍّتدريبهم شفهيا بطريقة شمية

ً سائل التنظيـف أو سـائل الغـسيل؛ إذ غالبـا مـا يقومـون بنـزع : مثل،يقومون ببيع املنتجات

هناك آخرون قد يضعون يف اعتبارهم أن ذلك أمـر غـري ... ئحة املنتج غطاء املسحوق وشم را

 أكـرث بكثـري مـن ،ً؛ ألنهم أكرث تركيزا عىل أداء املسحوق وقدرته عىل التنظيفيعادى أو طبيع

 .كيف تبدو رائحته

 وأن تتواصـل ،ً تشيد تواصًال جيدا مع الناس، عليـك أن تكتـشف تفـضيالتهم الحـسية    وليك

 .ا املستوى من التفضيالتمعهم عىل هذ

 .ًاحرص عىل أن يكون األمر شيقا

، وكنت يًلقد قابلت عديدا منهم يف رحلة أيام. اآلخرين     الناجحون متميزون يف بناء التواصل مع 

الحظ كل الناس الذين تقابلهم بصفة يوميـة، وحـاول .  يثريونها بداخيليأتأثر دامئًا باالهتاممات الت

عملية بناء التواصل ومهاراتها، وتحدث مع كـل مـن تقابلـه  -نوع من التدريب ك -أن متارس معهم 

 مراجعـة ي يتواصـل بـه النـاس مـع مـوظفيًغالبا ما أشعر بخيبة أمل جراء األسلوب الـذ. مصادفة

صـباح "أو " أهًال: " أتعامل معه؛ إذ عادة ما يقول املوظفياملشرتيات يف السوبر ماركت املحىل، الذ

وعنـدما يقـوم املوظـف بإخبـار . مبالية عىل تحيتـه ًبا ما يتلقى إمياءة باهتة أو إشارة ال، وغال"الخري

ًغالبا ما يقدم له بطاقتـه االئتامنيـة؛ - العميلىالعميل بالقيمة اإلجاملية لفاتورة مشرتياته، فإنني أر

ا مـا أسـجل إننـي دامئًـ. ليسحب منها القيمة املطلوبة، ويغادر العميل املكان دون أن ينطق بكلمـة

  تكون هناك استجابة جيـدة مـن العميـل هذه املالحظة طوال الوقت، وإنه ملن املمتع للغاية أن
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ًوكل هـذا يعـد مترينـا طيبـا بالنـسبة لـك.. قبل املوظف املختص مبراجعة املشرتيات  عنـدما ،ً

 .تصادف موظًفا كهذا، أو عندما يتحتم عليك التعامل مع شخص عنيد

 :الشجاعة   -5

عىل اتخاذ القرار، فإذا كنت بـصدد الرغبـة يف أن ) القدرة(  ويختص هذا الجزء بالشجاعة     

تكون أفضل يف قيادة الشخصيات العنيـدة؛ فأنـت تحتـاج إىل شـجاعة يف الـتحكم يف تفكـريك 

واألمر يحدث دون حاجة للقول بأنك يف حاجة إىل الـشجاعة ملواجهـة . وتغيري برنامج سلوكك

 تلـك املواجهـة إىل إحـداث يً وقيادتها، كام أنك تخىش أيضا مـن أال تـؤدالشخصيات العنيدة

إن هذا الكتاب سوف مينحك أشياء عملية لتقولها، وسيمنحك ثقة أكرب ألن يكون لـك . الفارق

 ولكنك تحتاج يف ذلك إىل االستعانة بأحاديثك الذاتية مع نفسك ،مدخل جيد مع شخص عنيد

 . بصورة دامئة وبأسلوب إيجايب

الشجاعة هي الخاصية اإلنسانية التي تتصدر بقية الخـصائص؛ ألنهـا الخاصـية "

 " التي تضمن وجود الخصائص األخرى

 )رجل دولة بريطاين، ورئيس وزراء ()م1874 -م 1965(ونستون ترششل 

 تــصدر مــن يالتــ) املقبولــة غــري(هنــاك مــديرون كثــريون يتجــاهلون الــسلوكيات التافهــة  

والذي يحدث آنذاك هـو . ن ذلك قد يؤدي إىل صدام معهم أو تثبيط لهميعتقدون أو ،موظفيهم

ًأن يواصل املوظف تلك السلوكيات، متجاوزا إياهـا إىل درجـة أسـوأ؛ مـام يـصيب بقيـة زمالئهـم 

، كام تبدأ ) املرتجم -نتيجة عدم إحساسهم بأن هناك من يعاقب املخطئ عىل أخطائه (باإلحباط 

إن املـديرين بحاجـة إىل الـشجاعة . امل ذوي الصلة بالعمل يف الظهورمعاناة العمالء ورجال األع

، وبحاجة إىل أن يفعلوا ذلك بأرسع ما ميكـن؛ إذ إن املتسمني بالعنادللتعامل مع هؤالء املوظفني 

وعندما تالقى . ذلك سيجعل حياتهم أيرس قدر اإلمكان، ويقلل مستويات الضغط واإلجهاد لديهم

ًشخصا عنيدا، استمع   : إىل أحاديثك الذاتية، واطرح عىل نفسك السؤال التايلً

 " هل القرار الذي أنا بصدد اتخاذه، سيكون األفضل بالنسبة يل؟ " 
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 عـن أن أطلـب – التـي وردت سـابًقا يف الكتـاب –      وعليك أن تتذكر قـصة كـوين خجـوًال 

 . ً كنت سعيدا أنني فعلت ذلك، لقدًموعدا للخروج

 ). دون أن تخاف بالفعل(وف عليك أن تشعر بالخ

       إذا وجدت نفسك تفتقر إىل الشجاعة يف أن تفعل أو تتعامل مع شخص عنيد، أو تواجه 

ما النتيجة التي سأصل إليها عندما ال : "ًموقًفا صعبا، عليك أن تطرح عىل نفسك السؤال التايل

 : ، وسوف تصل إىل إجابة من بني هذه اإلجابات"أفعل ذلك؟

 ى املشكلة كام هيسوف تبق. 

 ٍسيعتقد اآلخرون بأنني شخص غري كفء أو حازم  . 

 يسوف ينتقص ذلك األمر من مزايا. 

 سوف أظل خائًفا . 

 ًسأشعر شعورا غري طيب تجاه نفيس . 

 سأندم عىل ذلك فيام بعد . 

 : وعندئذ، اطرح عىل نفسك السؤال التايل 

 " بخصوص ذلك األمر؟ًما النتيجة التي سأصل إليها عندما أفعل شيئا ما "

 :  ستصل إىل إجابة من بني هذه اإلجابات 

 سأشعر بأنني أفضل. 

 سيتم حل املشكلة . 

 ًوإذا مل يتم حل املشكلة؛ سأكون سعيدا بأنني حاولت ذلك. 

  مزايايلن ينتقص ذلك األمر من . 

 ا  ٍّعصبيا لو مل أكن ٍّعصبيأمتنى أن أكون 

يقـصد (وأعـرف دامئًـا أن لـدى فراشـات . اٍّعـصبيك      إن التعامل مع شخص عنيد قد يجعلـ

يف معـديت، تخـربين بـأنني عـىل وشـك مواجهـة شـخص أو ) املـرتجم -املؤلف قرون استشعار 

 .دعني أقدم لك بعض األفكار املتعلقة بالعصبية... موظف عنيد 
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عـن  سـيتحدثون – بالتأكيـد –ً     عندما كنت أدير لقاء عن مهارات العرض، كان الحارضون 

العصبية وعن الشجاعة يف أن تقف أمام جمهور ما وتتحدث، كام أنني واثق من أنك سمعت 

  :ًأناسا يقولون

 ".. ً ال أستطيع أبدا النهوض والتحدث أمام مجموعة من الناس

 واحدة من أكرب مخاوفنـا، ويكمـن أغلـب –بشكل واضح  -إن األحاديث أو الخطب العامة، هي 

 . أو أضحوكة أو موضع سخرية لدى اآلخرينأحمقً من نفسك شخصا هذه املخاوف يف أن تجعل

ً       يف ذلك اللقاء، واصلت رشح كيفية أن تكون عصبيا ميكن أن يصبح األمـر طيبـا بالنـسبة  ٍّ

إن األعصاب والخوف، تجعل كل املواد الكيميائية املتعلقة بالضغط تتتابع داخل جهـازك . لك

 -الترصفات غـري املقبولـة مـن الطـرف اآلخـر (الحادث عليك العصبي لتتعامل تجاه االعتداء 

ًهذه املواد الكيميائية مخك أكرث حدة واتقادا؛ مام مينحك طاقة أكرب،  سوف تجعل ، و)املرتجم

ًلتقدم عرضا متميـزا)  املرتجم–ًأكرث تركيزا (ًويجعلك أفضل عتادا  ٍّعنـدما تكـون عـصبيا عنـد . ً

املواد الكيميائية ستعيد تزويـدك بالعتـاد الـالزم ملواجهـة التعامل مع شخص عنيد، فإن هذه 

 -ًولست أسريا لـه(إن الخوف أمر طبي، طاملا أنك تستشعره فقط، وأنك عىل علم به . املوقف

لقـد قـال . يف حقيقـة األمـر" الـشجاعة" كلمـة هوهذا ما تعني -وأنه تحت سيطرتك ) املرتجم

 !  يف ذلكهخصائص البرشية، ومن أنا ألجادلن الشجاعة تأيت يف طليعة الإونستون ترششل 

ني البـد أن تكـون لـديهم الـشجاعة ألن ح        وليس هناك شك يف أن رجـال األعـامل النـاج

ويتعـاملوا مـع املواقـف )  املـرتجم-أحاديثهم الذاتية مع أنفسهم( برمجتهم الذاتية  يفيتحدوا

صـعب  بأسلوب الشجاعة للقيام باألشياءيحتاجون ) رجال األعامل(إنهم . الصعبة والعميل العنيد

 للـشجاعة لتجـاوز ًكام أنهـم أيـضا بحاجـة.. ٍوصارم وبتحد للحكمة املطروقة أو املواقف املألوفة

 .هذه املواقف املألوفة، وأال يسمحوا لآلخرين بأن ميلوا عليهم طريقة تفكريهم

وذات . ا إىل محطة األتـوبيسً       هناك رجالن اعتادا أن يغادرا مكتبيهام كل ليلة ويسريا مع

 شـرتى جريـدة مـن كـشك الجرائـد، الـذي امرة، أثناء سريهام إىل املوقـف، توقـف أحـدهام و
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 الـسلوك، ولكـن عـىل أي حـال كـان يسءكان الرجل صـاحب الكـشك .. يطبع جانب الطريق

ًشرتى الجريدة مؤدبا وحريصا عىل تجنب الرجل صاحب الكـشكاالرجل الذي  وذات مـساء .. ً

 ): الذي كان يشرتي الجريدة(ل صديق الرجل قا

إنني ال أفهم ملاذا تتعامل بهذه الدرجة من األدب والرقة مـع ذلـك الـشخص، "

 ! "ًلقد اعتاد دامئًا أن يكون وقحا للغاية

 : فأجابه صديقه قائًال

لن أسمح مطلًقا لسلوك هذا الرجل بـأن يقـرر يل الـسلوك الـذي أتعامـل بـه " 

 السلوك الذي أتعامل به معه، وسوف أعامله بكـل -وحدي -سوف أقرر .. معه

 !"أما عن سلوكه، فهذا أمر يخصه وحده.. ذوق واحرتام

إن رجال األعامل الناجحني يتعني عليهم أن تكون لديهم الشجاعة ألن يتحدوا أنفـسهم،  

ة إىل أن إنهم بحاجـ.. وأن يتقبلوا القيام مبا يعتقدون بأنه من غري الصواب يف املواقف الصعبة

 ! وأن يدرسوها بإمعان، وأن يبحثوا عن أساليب جديدة للقيام بأشياء،يستمعوا لآلخرين

الشعور والخوف، وأفعالهام عىل أي حال "وهناك كتاب للمؤلفة سوزان جيفريز، بعنوان  

 . كم بقراءتهاحوهذا من الكتب التي أنص"
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 الفصل الرابع

 الوقاية خري من العالج 

 

 يف سـوئه مـثلام ارتـداء املالبـس غـري املناسـبة الـسيئء يضاهي الطقس ال يش"

  "للزمان واملكان

 ) مؤلف موسيقي وممثل كوميدي-، 1942(بييل كونويل 

، وكـام قلـت عنيـد عن قيادة شـخص -ًمن املسلم به أنك تكون مسئوالً يوما يف حياتك 

صل مع الجمهـور بـشكل يـومي،  كنت متارس عمالً له صلة بخدمة العمالء، ويتواإذامن قبل، 

ومثل أشـياء .  فرصك عندئذ ذات احتاملية كبرية، مقارنة مبزارع يسوق قطيع املاشية لديهفإن

 املبادرة باإلجراء الوقايئ أفضل بكثري من معاناة العواقب الناجحـة فإنعديدة يف هذه الحياة، 

مة عىل الذهاب إىل عيـادة  هل تواظب بصفة منتظ.عدم املبادرة بهذا اإلجراء عن اإلهامل أو

ترغـب  طبيب األسنان؟ إنك تفعل ذلك لحرصك عىل أن تظل ابتسامتك الرائعـة، كـام أنـك ال

 إذا.  فقد أسنانك، والحال نفسه عندما تتعامل مع اآلخرينأوكذلك يف املعاناة من أمل األسنان 

 . وسالمةاًاستطعنا تحسني مهارات تواصلنا، فمن املمكن أن تكون حياتنا أكرث يرس
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هل تتذكر القصة التي أخربتك بهـا مـن قبـل عـن القـائم بـالفحص واملراجعـة يف رشكـة 

ًالطريان ؟ إن افتقاد تلك املوظفة ملهارات التواصل الجيد يضمن لهـا أنهـا سـتقابل دامئًـا كثـريا 

واآلن، فإنني ال أقرتح أنك ستكون مكان تلـك املوظفـة، . الذين يتسمون بالعنادمن األشخاص 

.  بـصورة طيبـة مـع اآلخـرين- بالفعـل-ً تؤمن غالبا بأنك تتواصل - من جهة أخرى -ام أنك ك

عمـل أشـياء قـد  ً راغبا يف قول أو- بطبيعتك -وبغض النظر عن ذلك، فمن املحتمل أال تكون 

 .عنيدة اضطرارك للتعامل مع أشخاص أوتتصاعد مبوقف ما،  وتزيد من احتامالت مجابهتك 

 مـن احـتامالت - حد ممكـن  إىل أدىن-ظرة عىل العوامل نفسها التي تقلل  نلق ناآلندعنا 

 . من خاللها قيادة أولئك األشخاص-ً أيضا -،  وكيف ميكنك عنيدةمجابهتك ألشخاص 

 :عميل / تواصل مع اآلخرين عىل مستوى برشي

عـىل املـستوى البـرشي،  : إن التواصل مع شخص آخـر ميكـن أن يحـدث عـىل مـستوىني

 مستوى للتعامل سيحدث بالتأكيد عىل املستوى العميل؛ أي إن . عىل املستوى العميلوثانيهام

أود رشاء قطعـة مـن " تطلـب التعامـل عـىل املـستوى العمـيلفرشاء قطعة من الـشيكوالته ي

ماي،  :" بينام يكون تعاملك يف املكتب ". الشيكوالتة املخلوطة باملكرسات والفراولة من فضلك

ن هـذه التفـاعالت إ" . بعـد الظهـرٍّ تطبعـي هـذا التقريـر وتعيديـه إيلهل يل من فـضلك أن

 تلـك إليهـا أضـفت إذاا ًاملختلفة من التواصل عىل املستوى البرشي سوف تكـون أفـضل كثـري

 . اإلنسانيةاللمسة 

ٍّأود منك أن تفكر للحظة يف ذلك الوقت، الذي تكون مضطرا فيـه للتعامـل مـع خدمـة 

تمل أن تكون قد مررت بخربة هذا املوقف، عندما تقوم بحجز إجازة،  من املح.عميل استثنايئ

تنوي القيام بها، فمن املمكن أن تفكر لبعض الوقـت يف اختيـار أفـضل عـرض ممكـن، مـثلام 

ــرب حــد  ــزة إىل أك ــة ممي ــك خدم ــة ل ــة املقدم ــك الخدم ــرشاء يشء، يجعــل تل ــا ب ــوم متام  ًتق

وعة ما من البرش،  فإنهم يستطيعون دامئًـا ممكن، عندما أقوم مبامرسة هذا التمرين مع مجم

  مـا يجـدون صـعوبات يف التفكـري -ً غالبـا -ًأن يخربوين بكل القـصص الـسيئة، ولكـنهم أيـضا 
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 البرش مييلـون إىل أمثلـة فإنوبصورة واضحة،  . بخصوص قصة إيجابية واحدة لخدمة العمالء

 :ثلة لتلكجيدة،  يتنبؤنها عن خدمة عمالء مرضية،  قائلني جمالً مام

 "ًشخصا رقيًقا بالفعل, لقد كان الشخص الذي يتعامل معي". 

 "إنهم يهتمون بنا." 

 "هميتيأإنهم يجعلونني اشعر ب". 

 "إنهم يغريون مسارهم". 

 "ةلقد كانوا ودودين للغاي". 

 "لقد استخدموا اسمي". 

 :وباملصادفة البحتة، سيقول بعض الناس

 "ًلقد كان أداء الخدمة رسيعا". 

 "لمت الخدمة مع موعدها املضبوطلقد تس". 

 " املنتج مثلام طلبت بالضبط/ لقد نلت الخدمة". 

ً من العبارات املستشهد بها، كانت دامئًا أكرث شيوعا واسـتخداما عـن إن املجموعة األوىل

 أتخذ األفراد قراراتهم املتعلقـة مبـستوى خدمـة العميـل إذأقوال املجموعة الثانية، / إجابات 

 التعــامالت التــي ميكــن أن تــؤدي عــىل املــستوى العلمــي، رغــم كونهــا أوحــسب التواصــل 

 تعامالت عىل املستوى البرشي، بينام كانت تفاعالت املجموعة الثانية أواستجابات لتواصالت 

 الخـدمات، حـسب دقـة أوإننـا نتوقـع األفـضل مـن املنتجـات . عىل املستوى العميل املحض

 .وحسب املواصفات التي  يتمناها العميلستالمها يف موعدها وبحالة ممتازة، ا

 طلبت من أحـد املـشاركني يف سـيمنار أن يـصف عمـالً مـا إذا فإنهويف موقف مامثل،  

ً نـادرا مـا يقـول شـيئا فإنـه يعمل يف مكان مميز، بأنهيستمتع بأدائه، وما الذي يجعله يشعر  ً

 :مامثالً لتلك العبارات 

 "ًإنني أتلقى أجرا طيبا ً". 
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 "ل ممتازة بالنسبة يلظروف العم". 

 "لدينا مطعم درجة أوىل مخصصة للموظفني". 

 "أحرض برامج تدريب رائعة ومتميزة". 

 " لهذا العملأدايئأشعر بأمان كبري يف ". 

 :واألكرث احتامالً كذلك أن تسمع تلك العبارات 

 "َّرئييس يف العمل يحسن دامئًا االستامع إىل". 

 "يريده من مالحظات أشعر بالتزامي مبا ىرئييس يجعلن". 

 "عادله ولكن،رئييس حازم للغاية ". 

 "عندما أقوم بعمل طيبمديري ميتدح أدايئ ،". 

 "رئييس يقدم يل يد العون، عندما ال أقوم بعميل عىل الوجه األمثل". 

 "عمل بروح فريق عالية للغايةنّلدي زمالء رائعون،  و". 

هــي اســتجابات لتواصــالت عــىل وكــل هــذه املالحظــات الــواردة يف املجموعــة الثانيــة 

 االسـتجابات مـسألة حيويـة ومهمـة  هـذهفـإنعند التعامل مـع اآلخـرين، . املستوى البرشي

عـرب  عـرب التليفـون أو لوجه أوً كانت تعامالت وجها إذا ما – ًا إطالق–وليس من املهم . للغاية

ًوغالبـا . . خـالل العمليـة- كبرش - بعضنا البعضب نختلط أن إننا بحاجة إىل إذالربيد اإللكرتوين؛ 

 : ما يقول الناس يف مثل هذه النوعية من التواصالت

وكل ما يهمني أن أنجـز أكـرب ! ليس لدي الوقت الستيفاء طلبات ذلك العميل "

 ".قدر من العمل املطلوب 

 : عىل العبارة السابقة-ٍّ ردا -وستكون إجابتي 

 عىل مستوى إنساين مـع إذا استطعت تقديم استجابات لنواصلك مع اآلخرين"

 -األفراد الذين تتعامل معهم، فإنهم بالتأكيد سيقومون برد فعل مامثل تجاهك



 97 الوقاية خري من العالج
 

 

 ومن ثم ميكن أن تنجز األعـامل املطلوبـة منـك -سواء كانوا عمالء أو موظفني 

 ".وبقدر أقل من األخطاء, بصورة أفضل وأرسع

.  تتفاعـل معـهأوتتواصـل , هذا األمر باإليفاء باالحتياجات البرشية لكل شخصيتعلق و

 . تتحكم فيها مشاعرنا- العموم وجه عىل -إن تلك االحتياجات البرشية 

, ومن ثم، فامذا يعني ذلك حسب االصطالحات العملية؟ عند التعامل مع شـخص آخـر

ودعني أرضب لـك املثـال .. زج بهات تتعامل مع مالحظات إنسانية ذات طبيعة عملية، متفإنك

 :الثاين 

" يوركـشري"ة سنوات مضت،  كنـت أبحـث أنـا وزوجتـي عـن بيـت نـشرتيه يف منذ عد

قـام صـاحب ...وذات يوم، بعد رحلـة صـيد دخلنـا إىل مـرشب قـروي عـىل الطريـق. بإنجلرتا

  :املرشب بتحيتنا حال دخولنا قائالً

 ". اليوم؟هما الذي ترغبان يف رشب ..مساء الخري سيديت ,مساء الخري يا سيدي"

 .."بعض الغداء أوالً، ثم نحدد ماذا نرشب فيام بعدنحن نرغب يف "

، سأحرض لـك قامئـة األطعمـة واملـرشوبات. كل ما ترغبان فيه بالتأكيد يا سيدي"

 "ا ترشبانهًويف تلك األثناء، ميكنني أن أعد لكام شيئ

 ".من فضلك,أنا أحب أن أرشب برية، وزوجتي تفضل عصري برتقال"

 : ما يقوم بعمله قائالً جملة أخريةثم أرسع ليعد املرشوبات، ويزين

 ".هل جئتام من مسافة بعيدة اليوم ؟ هل أنتام يف أجازة؟"

أثنـاء صـب .. فأوضحت له األمر بأننا كنا نبحـث عـن منـزل لنـشرتيه يف هـذه املنطقـة

 مـن القامئـة، أخربنـا عـن األمـاكن التـي - الغداء -املرشوبات وإعداد الطلبات التي حددناها 

ــا ــزل يف ينبغــي علين ــد رشاء من ــا عن ــام به ــة القي ــا بعــض الخطــوات الالزم ــا،  وأعطان  زيارته

 كـام أننـا اسـتمتعنا بحميميـة تواجـدنا داخـل ذلـك ، رجالً لطيًفا- بالفعل-لقد كان ..املنطقة

 .املرشب، وحميمية البحث يف تلك املنطقة



 98 الفصل الرابع
 

 

عـداده لنـا يف قد وجدنا مشكلة ما يف الطعام، الذي تـم إ) أنا وزوجتي(دعنا نتخيل أننا 

ً إعداد الغداء وقتا أطول استغرق أي( يف الوقت الذي تم فيه إعداد الغداء لنا أوهذا املرشب، 

ًبالتأكيد، سيكون صعبا للغاية أن تكون غاضبا مع صاحب املرشب). من الالزم وسيكون مـن . .ً

 وعـىل الجانـب .يف سـلوكيايت نحـوه" املفكـر" أن أتعامل معه طبًقـا لربنـامج -ً غالبا -املمكن 

ً مل يكن هذا الرجل قادرا عىل التواصل وصـارما،  فمـن املمكـن عندئـذ أن أتعامـل إذااآلخر،   ً

، وكان الرجـل، صـاحب األرض "املتحدي" برنامج أويف سلوكيايت " املتحكم"معه حسب برنامج 

  .عنيد يتعامل مع عميل - يف نهاية األمر -سيجد نفسه 

 :  هناك هذا القول املأثور 

 "إننا نحصل عىل العمالء الذين نستحقهم"

 مـن فإنـه مل يكونـوا كـذلك، أو متسمني بالعنـاد كانواعندما نتعامل مع اآلخرين، سواء 

 ..نساين بحت، ال عىل مستوى عميلإاملهم أن يبدأ الحوار معهم عىل مستوى 

ًإن أحــسن املــديرين الــذين عملــت معهــم، هــم أولئــك الــذين يظهــرون اهتاممــا يب 

 ذلـك املـدير الـذي كـان يفتـتح كـل - عىل وجه الخـصوص -إنني أستطيع أن أتذكر .صكشخ

  عن الكيفية التي أمضينا بهـا أجازتنـا أوأومكاملة تليفونية يجريها معي بالسؤال عن زوجتي، 

 يف ه ولكنـ-دعني أؤكد لك أن هذا املدير مل يكن سلس التعامـل .  موقف آخر يخصنيأيعن 

لقـد .  أعرف ذلـك-ً أيضا - وكان يتأكد من أنني .ًجيدا ما الذي يريده كان يدرك نفسهالوقت 

 يتعامـل أنهً ذلك؛ إذ كنت أعلم مقدما هراد مني أن أشرتي مبيعات أكرث،  وكنت دامئا أؤكد لأ

 .وإنسانيةمعي بكل حيدة 

إن التواصل عىل مستوى إنساين يزيد من مستوى قابليتك، ويحسن فرص نجاحك يف أن 

ويف الـسطور . ًكام أن هناك طرقا أخرى ألن تزيد فرص وعوامـل قبولـك. عنيدةا ًتقود أشخاص

 :ًالتالية دعنا نناقش بعضا منها
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 :بناء عامل القبول الخاص بك

ملاذا من وجهة نظرك، تعتقد أن باراك أوباما متكـن مـن الفـوز باكتـساح يف االنتخابـات 

 بـسبب كميـة النقـود التـي أوالتغـري الرئاسية ؟ رمبا كـان ذلـك بـسبب سياسـته الهادفـة إىل 

 بــسبب قدرتــه عــىل التعبــري باقتــدار ورشــاقة عــن األحــالم واآلمــال أواســتثمرت يف حملتــه، 

ن إبل إن بعـض النـاس يقولـون ..  لرفاهية الشعب األمرييكالسديدةوإجابات األسئلة واآلراء 

 مـزيج مـن أنـه -ً غالبـا -  أعتقدوأنا. أوباما كان املتسابق األفضل مقارنة مبنافسه چون ماكني

أننـي :  يشء آخـرأيكل هذه األسباب مجتمعة وأشياء أخرى قليلة،  ولكـن األمـر األهـم مـن 

 . درجة قبول عاليةهأعتقد أن لدي

، يف عمليــة االقــرتاع يف بالتأكيــد فــام الــذي يؤديــه القبــول بالنــسبة ألي يشء آخــر؟ إذا

 بـأخرى،  أووبطريقه ما !! والنظم ال األشخاصاالنتخابات الرئاسية، نحن نقرتع عىل السياسات 

ما الـذي مييـل أغلـب الـسياسيني إىل نـسيانه هـو أن النـاخبني بـرش، وأن !! فأنا ال أعتقد ذلك

 إذاملنطـق؛ ًاليشء املتعلق دامئًا بكونهم برشا، هو أن عـواطفهم وذكريـاتهم تقـودهم، ولـيس 

 قررنـا أن إذا .تي تحكم عقولنا طـوال الوقـتأننا نسمح ألنفسنا باالحتكام إىل قاعدة القلب، الإ

 أوالعمـل ًشخصا ما ال يروق لنا أوال يحظى بإعجابنا،  فإننا عندئـذ نبـدأ يف تـصيد أخطائـه يف 

لـديهم، هـو مبثل هـذا الوضـع؛ إذ يظـل عامـل القبـول , والحال ينطبق عىل السياسيني.. أقواله

 . نعتقد بغري ذلكأو   نعتقد مبا يقولون،أوالسبب الرئييس يف جعلنا نؤمن 

ريتـشارد نيكـسون، ورونالـد : املستـشار اإلعالمـي للرؤسـاء, )-1940(ياليز إكتب روجر 

 :ريجان وچورج بوش األب 

 هي مثلها مثل العامـل املـشرتك؛ إذ (*)إن الرصاصة الفضية يف األعامل والسياسة

ارات التـي تبدو كل األمور أو االختيارات متساوية، إال أننـا نـستقر عـىل االختيـ

 ".يف نهاية األمر,نضيفها أكرت من غريها

                                                 
 . املرتجم-يقصد اإلجراء أو اللحظة الحاسمة  )*(
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 غـري مـشغولني بتلـك - عـىل وجـه اإلجـامل - يبدو أن أغلب الـسياسيني فإنه حال، أيوعىل 

, فمثالً.. دعنا نتأمل بعض الشخصيات العامة األخرى، التي تأثرت مسرية حياتها بعامل القبول.الفكرة

ٍّري ممهدة نسبيا، وكانت تلك العوامل هـي الـسبب يف جاء بيل كلينتون عرب مواقف صعبة وطرق غ

ًمارجريت تاترش عانت كثـريا فـوق مـا تحتمـل، ألنهـا مل تـرق .. قبول الشعب األمرييك ومحبتهم له

َمرية الراحلة ديانا، أعطت جنازتها دليالً دامغا عىل العدد الهائل من البرش، ألا.. الربيطانينيلعديد من 

 ال أعتقد أنك سنـشاهد مثـل ذلـك الحـزن الجـارف، الـذي صـاحب نهايتهـا الذين يحبونها؛ إذ إنني

 .املأساوية يف ذلك الحادث، ألي فرد آخر من أفراد العائلة املالكة يف بريطانيا

 الهيئـات، التـي تقـوم أوًإن عامل القبول يؤثر أيـضا عـىل املنتجـات كـذلك واملـنظامت 

ً األمـر ال يتعلـق كثـريا بـاملنتج يف حـد فإنرش، الحال مع الب وكام هو. باإلمداد بهذه املنتجات

منذ عدة ! ذاته، وإمنا قد يتعلق باملاركة التي مياثلها هذا املنتج،  والتي نحبها يف الوقت نفسه

لينـافس مـسحوق " إريـال"جامبـل مـسحوق الغـسيل وسنوات مضت، أصدرت رشكـة بروكتـور 

ًيعطي بياضا أكرث، ورغـم ذلـك، " ريالإ" أن  كل التجارب واالختبارات األوليةأثبتتوقد ".. برسيل"

 تـساقطت شـعور رؤوس مـديري بركتـور.. بقمـة مـساحيق الغـسيل" برسـيل"احتفظ مـسحوق 

ًجامبل بحثا عن تفسري مقنع لـذلك، إىل أن جـاء ذلـك اليـوم، الـذي أخـربهم أحـدهم بالـسبب و

 "رسيل ؟بذا يحب الناس أن السبب ليس يف الجودة،  ولكن عليكم أن تعرفوا ملا: "مبارشة قائالً

ناخبيـك، : هـذا يعنـي زيـادة فـإن ذو درجة عاليـة، أو كان لديك عامل قبول مرتفع إذا

 صعبة أقل، وستتعامل مع ًاأوقاتنك ستصادف أومبيعاتك، وقدرتك، وشخصيتك، ويعني يذلك 

 .العنيدةعدد أقل من األشخاص 

 ذا عن رئيسك يف العمـل،هل يتسمون بالقبول؟ ما: ولكن ماذا عن اآلخرين يف حياتك

 املحاسب الخاص بـك؟ لقـد مـررت مبواقـف أو طبيب األسنان الذي ترتدد عىل عيادته أو

 كـان أداء املحاسـب إذامضحكة، عندما كنت أخرب النـاس بأنـه ليـست لـدي فكـرة عـام 

 ؟ فأنـا بطبيعتـي أدائـهوكيف يتسنى يل أن أعرف كيف أحكم عىل .. ًالخاص يب طيبا أم ال
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 -ً وأدركه جيدا أنني أثق فيه وأعجـب بـه وهـذا أعرفهفكل ما ..  إلصدار األحكاملست مؤهالً

ٍّنه سيظل محاسبا خاصا يل، يقوم يل باألعامل التي أحتاجها منهأ يعني -بالنسبة يل  ً. 

ً، رئيس مجلس إدارة بريكشاير، هاثاواي، وغالبا ما يصنف أحيانـا )-1930( وارن بيوفيت ً

 :مرين يف العامل، كتب، ذات مرةكواحد من أعظم املستث

لقد تجنبت القيام ببعض أعظم الصفقات يف حيـايت، ألننـي مل أجـد األشـخاص "

 ".الذين كنت سأبرم معهم هذه الصفقات

قـام هـاري .. املتعـرث يف توتنهـام (*) املـسؤلية عـن فريـق الـسوكرهاري ريـديناب، تـوىل

. دة يف سـياق زمنـي محـدود للغايـةحدثت نتائج جيأًبتعديالت جوهرية، مخطط لها جيدا، و

ًلذا، فإنني أعتقد أن جزءا كبريا من نجاحه، يعود إىل درجة القبول العاليـة، التـي يتمتـع بهـا،  ً

يـل، العـب الكـرة الـسابق يف أنديـة إيفرتـون ومانشيـسرت يونايتـد ڨوالتي يعلق عليها فيل ني

 :ًمؤخرا بقوله 

مـن % 95لقبـول، فهـذا يـشكل  بتلـك الدرجـة مـن ا-إذا كان الالعبون مثلك "

 "انجازك معهم،  كمدير للفريق

 هعليـ  مل نكـن قـد حـصلناإذا نحصل عىل ذلك القبول،  أنومن ثم، كيف ميكن لنا 

حـسنا،   حـال؟أي كان لدينا بالفعل؟ وكيف تكون ماهيته عـىل إذا نحسنه كيف أوبعد؟ 

ثقتنـا بهـم  اد معـدل، ز)القبـول( كلـام اهتمـت رشكاتنـا ومؤسـساتنا بتلـك املـسألة فإنه

بالفعـل تلـك  هـل لـديهم. ، عندما نتواصل معهـمبأمرنا كذلك يحفلون بأنهم وإحساسنا

القبـول واللمـسة  ًاللمسة اإلنسانية؟ إن وكاالت اإلعالن تدرك جيـدا مـدى أهميـة عامـل

أطفاالً يف غاية الرقة والجامل؛  اإلنسانية؛ ومن ثم يعمدون إىل جعلنا نضحك؛ يستخدمون

 ويجسدون روح االحتفـال والـصخب التـي نحبهـا، مـثلام يف أليفةمون حيوانات ويستخد

 ؛ والذي بالتأكيـد ال يتعلـق مبجـرد توضـيح مـا "يندريكسإ"منتج  إعالنات التلفزيون عن

                                                 
  املرتجم- لعبة من األلعاب التي تشبه كرة القدم إىل حد بعيد، وهي مشهورة يف إنجلرتا )*(
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 أن نفعله بـورق التواليـت، بـل إنهـا تتجـاوز ذلـك؛ لتخلـق عالقـة مـع العـرائس  الذي ميكننا

 .املتحركة واألطفال

لرشكات واملؤسسات التجارية غري قادرة عىل التوصل إىل فهم دقيق لتلك الزالت بعض ا

 -بـإنجلرتا ..  البنوك الواقعة يف شـارع هـاي سـرتيتإن).. اإلنسانيةالقبول واللمسة  (الحقيقة

كانت موقع انتقـاد، يف أحـد التقـارير، مـن أن مثـة عمـالء عديـدين، ال يحبـون البنـوك التـي 

إن : "احـد كبـار املـديرين عـن تلـك النقطـة، يف الـصحافة، قـائالًوقد أجاب .. يتعاملون معها

ــا وخــدماتنا تفــي  ــا ومــرشوعاتنا واســتمراريتها؛ يرجــع إىل أن منتجاتن ــة أعاملن نواصــل تنمي

يتعلق بـاملنتج يف حـد إدراك أن األمر اللقد فشل هذا املدير يف "باحتياجات العميل وتوقعاته 

يف ) كعميل (انغامسك: ألمر يتعلق باألشياء اإلنسانية، مثل بل ا- بالخدمة يف حد ذاتها أوذاته 

 يف تلـك ىإن األمـر أكـرث صـعوبة يف أن يـؤد.. الفرع املحيل الخاص بك، والتحدث مـع املـدير

الرئيسية بالنسبة للتقـارير املحـدودة  أحد األسباب نعتربه التي نعارصها، مام ميكن لنا أن األيام

 .حية املتعلقة برضا العميليف الدراسات املس)  املتواضعة(

 يتعرض كذلك بإظهـار الـدفء نهإإن القبول مسالة تتعلق بالكيان البرشي يف حد ذاته، 

الـدفء والحميميـة؛ بيـنام كانـت هـيالري : كان بيل كلينتون يجيـد عـرض ذلـك.. والحميمية

سألة ال ، مـ"أمري الظالم"وكونك شخصية معروفة مثل ...كلينتون أقل منه بكثري يف ذلك الصدد

... تشجع عىل طرح مزيد من الدفء والحميمية مثلام لدى السيايس الربيطاين بيرت ماندلـسون

.. بينام كان هذا الدفء لدى ريتشارد برانسون، وكذلك األمرية الراحلة ديانا، ونيلسون مانـديال

 .بينام مل تستعرض مارجريت تاترش ذلك الدفء يف حني توليها رئاسة وزراء بريطانيا

 بقدرتهم عىل االستامع الحقيقي لآلخـرين واالهـتامم قياسه القبول لدى البرش ميكن إن

ــالقبول يــستخدمون أســامءهم ونظــراتهم يف .. الحقيقــي بهــم  إن األفــراد الــذين يتــسمون ب

 التدليل عىل اهتاممهم باآلخرين، ونحـن نحـب األفـراد، الـذين لـديهم يشء إيجـايب يقولونـه، 

ــذمرون ــاس..وال يت ــون فكــرة  يتعــ أن ــة أناطفون مــع مــشكالتنا ويتقبل ــة مختلف ــدينا رؤي   ل

 إن القبــول يبــدو مــن خــالل ابتــسامة حقيقيــة، وتواصــل .. للعــامل عــن الرؤيــة التــي لــديهم
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وسـواء .. برصي جيد، وروح دعابة حقيقية، ولغة جسد منسجمة ومسرتيحة وهادئة وعميقـة

.  ينـا مـن خـالل مـا نقـول ومـا نفعـل الناس يحكمـون علفإن العملية، أويف حياتنا الشخصية 

 حـسب ًوتـأثريا كلـام زادت األهميـة، أصـبحت آراء النـاس أكـرث فاعليـة فإنـه حـال، أيوعىل 

إن محاولة التواصل مـع شـخص .  التي تكون عليها درجة القبول نحونا لدى اآلخرين،الكيفية

ٍّتكـون جـديا حقيقيـ لوجهة نظرك، ميكن أن  قبول، وليك تجعله متقبالًه، ألن يكون لديعنيد . اٍّ

 . بكثريأسهلإن قدرتك عىل تسويق نفسك سوف تجعل تلك العملية 

 " ًإذا أردت أن تربح أحدا إىل صفك، عليك بداية أن تقنعه بأنك صديق مخلص له"

 أبراهام لنكولن

 توجيـهوفيام ييل بعض العوامل األخرى، التي ميكن أن تقلل من احتاملية اضطرارك إىل 

 :، منهاعنيدص  قيادة شخأو

 : الضجرأوال تصل إىل درجة امللل 

هـل قمـت .. إنني عىل وشك أن أخربك بقصة بسيطة، ميكنها أن تبث الراحة إىل نفـسك

ٍّمن قبل مبامرسة الصيد؟ أنا شخصيا لست من هواة الصيد، ولكننـي واثـق مـن أنـك سـتفهم 

.. ماذا يحدث عندئذ.  إىل املاءص يف الصنارة، ثم تلقي بهاستضع قطعة من الشَّ. املبدأ األسايس

أن بعض األسامك غري الحذرة سوف تأيت إىل الطعم مبارشة، حيـث تتعلـق بالـسنارة، وال تجـد 

 .ٍّمفرا منها، فتبدأ أنت يف سحبها إىل املكان الذي تضع فيه صيدك

 ألي مكان يرغب املنطقةألن السمك يعوم يف .. دعنا، نعد إىل الوراء خطوات قصرية

 يشء يصادفه، وعندما تواجه صنارة الصياد، أي يستطيع أن يأكل أنهب إليه، كام يف الذها

فـإذا قـررت أال تأكـل الطعـم، ..  إما أن تقضمها أوال تقـضمها:أمام السمكة اختيارين فإن

إال أنـك سـتقول .. ومتيض سابحة يف طريق أمن، وتحيا حياتهـا إىل نهايتهـا، كـام قـدر لهـا

وحيـنام .. ؛ لذا فمـن الغالـب أنهـا سـتأكل الطعـم!" حالةأيولكنها سمكة عىل : "لنفسك

 عـن املـسؤوليةوبـدالً مـن أن تكـون .  ستلقى املتاعببالتأكيدتفعل السمكة ذلك، فإنها 

  ستنتقل إىل الصياد، وستبدأ الـسمكة يف املعانـاة مـن املسؤولية هذه فإنمصريها بيدها، 
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 فأنت لست سمكة، ولكن األفراد اآلخرين، بطبيعة الحال، . أن تفقد حياتهاثالضغط، وما تلب

سيحاولون إغراءك بأن .. سوف يحاولون جعلك تقع يف الرشكالذين يتسمون بالعناداألشخاص 

تأكل الطعم، رغم أن هذا يشء ال يفعلونه ومهـام كانـت الكيفيـة التـي ينظـرون بهـا، فـإنهم 

 العنيـد الـشخص يضعون الطعـم يف طريقـك؛ فـإذا قـررت أن تأكـل الطعـم، عندئـذ سـيكون

 .الذي يتحكم يف سلوكك هو) الصياد(

 : هل سمعت من قبل الناس يقولون أشياء كهذه

 "ملل وضجر!" (إنها تقودين بالفعل إىل الجنون( 

 "ملل وضجر". (لقد ضايقني سلوكه بالفعل( 

 " ملل وضجر!" (جة؟لـلـه تخاطبني بهذه اأنكيف تجرؤ عىل( 

 "ملل وضجر" (ن أفعل ما يريد أه هوفعلأ أن ّلقد اعتقد  أن كل ما عيل( 

 " ملل وضجر !!" (ترتديه إىل هذا املكان بالهندام الذي تأيتكيف أمكنها أن( 

من املحتمل، أن يجعلك سلوك هؤالء األشـخاص تقـع يف رشك ابـتالع الطعـم، وإخـضاع 

 .لسيطرتهم" اإليجايب "أو" يءالجر "أو، "املتحكم"برنامجك السلويك

وف أوضح لك األشياء التي تفعلها وتقولها، وميكن أن تساعدك يف يف الفصل السادس، س

ولكـن . والـضجراالنتباه وعدم الوقوع يف رشك ابتالع الطعم؛ حتـى ال تـصل إىل مرحلـة امللـل 

؛ فال تـدع امللـل والـضجر عليك أن تتذكر اختيارك لربنامجك السلويك مسئوليتك وحدك. .للحظة

  ..يرسقانها منك

 ".. تفاظ بفمي مغلًقا، فلن أطيق البقاء هنا استطعت االحإذا"

 "حديث عن سمكة مل تقع يف رشك الصياد"

 :بعض الكلامت أفضل من كلامت أخرى

 غالبا مـا ميكنـك أن تـدرك الكيفيـة التـي ميكـن بهـا للنغمـة الخاطئـة لـبعض الكلـامت 

 ســيام  الــسلبية للجــسد أن تتــسببا يف إحــداث مــشكالت يف التعامــل مــع اآلخــرين، الواللغــة
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ً أيـضا أن يـؤدي إىل ميكنـه اسـتخدام اللغـة الخاطئـة فـإن حـال، أيوعىل . العمالء واملوظفني

 .موقف صعب أسوأ

؛ خاصـة يف متـسمني بالعنـادتؤدي بالبـرش إىل أن يكونـوا , هناك كلامت مستفزة معينة

ام املواقف العاطفية الزاخمة، والتـي يجـب علـيهم أن يتجنبوهـا؛ فهـؤالء مييلـون إىل اسـتخد

 :، وهي تتضمن"السلبي"و" يءالجر"و" املتحكم: "كلامت من برامجك السلوكية

 "سوف يتعني عليك أن تتحدث مع قسم املبيعات بنفسك: "كام يف.." يتعني عليك." 

 "يشء بخـصوص ذلـك أيسـتطيع عمـل أال : "كـام يف.." ال تستطيع "أو.." ال أستطيع 

 ".ال تستطيع القيام بذلك "أو، "املوضوع

 "سوف أحاول أن أتحدث إىل قسم املاليات اليوم: "كام يف.."  أحاولسوف." 

 "ولكنهإنني أتفق معك فيام تقول: "كام يف.." ولكن ،.".... 

 "أنا آسف بخصوص ذلك: "كام يف.." أنا آسف." 

 "ال أستطيع" ، "ال أفعل"،  "يتعني عليك"

هي كلامت من برنامجـك ، .."ال أستطيع"و .." ال أفعل"و.." يتعني عليك: "هذه الكلامت

تـسبب ) شـائعة(هنـاك مفـردات غالبـة .. ، التي قد تسبب ضيًقا لآلخـرين"املتحكم"السلويك 

 بـادرة تواصـل تنـشأ بينـك وبـني أيًضجرا للناس؛ إذ إنها كلامت مـستفزة، وكفيلـة بتحطـيم 

ول لـك  تتخيل كيفية مشاعرك، عندما يقأنولك .. املتسمني بالعناداآلخرين، السيام األشخاص 

 :شخص ما هذه العبارات

 " إىل رقم مختلف-ٍّ هاتفيا -سيتعني عليك أن تتحدث .".. (*) 

 "ًسيتعني عليك أن تعود الحًقا يف وقت أكرث بكورا." 

                                                 
أي إنك قد طلبت الرقم الخطأ، وعليك أن تعاود املحاولة بتصحيح الرقم أو الجهة التي تحتاج إىل مخاطبتهـا  )*(

 . املرتجم-بالفعل
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 " ساعدك يف هذا األمرأال أستطيع أن."!! 

 "َّليس لدي وقت ألتحدث معك اآلن." 

 "ًسيتعني عليك أن تنتهي من أداء ذلك غدا." 

 : سك السؤال التايلوقد تسال نف

 "ملاذا يحدث هذا دامئًا معي؟"

 :التايل   قد تفكر عىل النحوأو

ملاذا مل يدعني شـخص مـا أعـرف بـأمر تغيـري مـد هـذه اإلجـراءات؟ هـذا "

ــأي يشء ــام ب ــىل القي ــتم ع ــن يتح ــه مل يك ــافة إىل أن ــسوا ... َّباإلض ــم لي إنه

سهم مـن أجـل وكل ما بيدي أنني سأنتظر، حتى يطلبوين هم بأنفـ..رؤسايئ

 ".تقديم يد العون لهم

  "..ال يتعني أن " و "..أحتاج منك أن"

، ى جملة إثرانيـة؛ لتوضـيح مزيـد مـن املعنـتأيتميكنها أن ..." أحتاج منك أن"إن جملة 

 :، ومن أمثلة قولها للشخص اآلخر"املتحكم"وهي تطابق لديك برنامج 

 ."إنني ال أحفل بأمرك، وكل همي يرتكز فيام أحتاجه"

 :، ملاذا ال نجرب أن نقول..."أحتاج منك أن "أو.." يتعني أن"وبدالً من استخدام كلامت 

 "؟..هل لديك رغبة يف أن"

 : أن تجعلها أكرث مبارشةأو

  "؟......هل"

 "ال أستطيع"

 ...."ًلست قادرا عىل ذلك بسبب:  "هذه ميكن استبدالها بـ" ال أستطيع"
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 "أحاولسوف "

الـشخص اآلخـر، /لـدى الطـرف" املتحكم"تستدعي برنامج " لسوف أحاو"إن عبارة 

منـك ، ويتوقعـون "ًالتزاما"وهناك بعض األفراد، ممن يسمعون هذه الكلامت فيعتربونها 

 هـذه ًواألمر األكرث شيوعا، أن الناس سوف يسمعون. نك ستحاول تنفيذهإأن تنفذ ما قلت 

هـي " سـوف أحـاول"إن عبـارة . غالـبًكانت شيئا لن تقوم بأدائـه يف ال العبارات، كام لو

ومن ثم، ميكن استبدالها بيشء آخـر أكـرث ...عبارة آملة بالقدر نفسه الذي هي خادعة به

 : أمانة ومصداقية، مثل

 ".ًوهذا ما لن أكون قادرا عىل فعله...هذا ما ميكنني أن أؤديه بالضبط"

 :"ولكن"

 : ها لفكرة طيبة أن تستخدم، فإنالعنيدةمع األشخاص ..." ولكن"بدالً من استخدام 

 .."كيفام يكن األمر"أو .." ومهام يكن من أمر"

كبديل، فإنها توفر انتقاالً أكرث سالسـة ..." كيفام يكن األمر "الكلمةعندما تستخدم هذه 

" و"ًكام ميكنـك أيـضا اسـتخدام ...  بدائل جديدةأووإيجابية نحو معلومة جديدة واختيارات 

 :سبيل املثالفعىل ". لكن" من بدالً

إنني أقدر موقفك وأتفهمه، وكذلك السبب الذي يجعلني غري قادر عىل القيام "

 ..".مبا تتطلبه

، حيث ميكنك أن تتفادى املوقف كلية، فعىل سبيل املثال، ميكـن أن "لكن"بدالً من قول 

 :تقول بدالً منها

 يشء إنني أتفق معك فيام تقوله، والسبب الذي يجعلني غري قادر عـىل عمـل"

 .......".هو
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 ) مغزاهاأوعدم وضوح الكلامت (الرطانة 

ولكـل ). التحدث بكـالم غـري مفهـوم( نوع من أنواع الرطانة أيمن املفضل دامئًا تجنب 

ًوغالبا، مـا كنـت .  مصطلحاتها الخاصة بها، والتي ال يفهمها اآلخرونأو مؤسسة لغتها أوهيئة 

 مواقف الرطانه التي تحـدث أو االصطالحات، عن املشاركني معي يف سيمنارات مختلفةاسأل 

والتي يجدونها صعبة؛ بسبب أنهم يعتقـدون أن لكـل شـخص مفـردات، ذات . يف مؤسساتهم

إننـا حـني .. رطانة، خاصة به، يفهمها هو ومـن يـشرتكون معـه يف املجـال نفـسه مـن العمـل

ذات رطانة وسياق غري  التقنية املحددة، فهناك مفردات أونستخدم املصطلحات التكنولوجية 

 أو مفهوم عىل وجه الدقة؛ مبا يجعل من املحتمل أال يفهم الطرف اآلخر مقـصودها أومحدد 

 دون فإنـهومـن ثـم، .  عـدم االرتيـاحأو من التوجيه بنوعًكام أنهم قد يشعرون أيضا ..معناها

دالالتهـا  التحدث إىل الطرف اآلخر بلغـة يـدرك أواستخدام مفردات واضحة وبسيطة للغاية، 

ًجيدا، يصبح املجال رحبا ومتاحا لسوء الفهم والظـن أيـضا، مبـا يجعـل مـن األفـضل كثـريا أن  ً ً ً ً

نستخدم تلك الكلامت املبارشة والسلسة، والتي متنح الطرف الذي نتواصل معه ذلك الشعور، 

 .املتدفق باالرتياح والثقة والفهم الكامل لها ولدالالتها

ًلتــي كنــت أديرهــا مــؤخرا، لتــدريب مهنــديس االتــصاالت، يف إحــدى الــورش العمليــة، ا

... اســتمعت إىل محادثــات وحــوارات املهندســني مــع بعــضهم الــبعض، أثنــاء فــرتات الراحــة

، ه عندما كانوا يتحدثون إىل بعضهم البعض عن ظروف العمل املختلفـة ودواعيـأنهوالحظت 

ًوقـد يكـون ذلـك أمـرا ..يقولونـهمل أستطع مطلًقا أن أتوصل إىل فهم واضح وكامـل ملـا كـانوا 

 فمـن - مـثالً - كانوا يتكلمون بهذه اللغة إىل عمالء إذامقبوالً يف حدود هذا املوقف، ولكنهم 

 ..املؤكد أن ذلك سيجعل الحياة أصعب لكال الطرفني

 "آسف"

يت عـرب برنامجـك الـسلويك أوهـي تـ. كلمـة شـائعة االسـتخدام بـصورة واضـحة" آسف"

ًخاطئ، ومن ثم تفقد جزءا  خدمها كل شخص، عندما تسري األمور عىل نحوإذ يست"... السلبي"

 ...من قيمتها
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 مغادريت لفندق ذات صـباح، بعـد أن قـضيت ليلـة أصـابني فيهـا إجراءاتكنت أراجع 

املبني املقابل  األرق، ومل أحظ إال بقدر ضئيل من النوم؛ إذ كانت هناك عمليات تشييد تتم يف

جهة التي كانت فيها غرفتي، واستمرت أغلـب فـرتات الليـل؛ وعنـدما للفندق مبارشة، ومن ال

 : املغادرة، قائلةإجراءاتتساءلت املوظفة املسئولة عن 

 "هل استمتعت بأمسية جميلة يا سيد فريويزر؟"

ولكننـي اقرتحـت ... أشكوأوأخربتها عن تلك الليلة املزعجة التي قضيتها، دون أن أتذمر 

 من قبل القامئني بالتشييد يف املبني املقابل؛ لتحذير نـزالء الفنـدق  رمبا تكون هذه طريقةأنه

 : مرتبكةأجابتنيمن الضجة املحتمل حدوثها، 

ما نوع بطاقة االئتامن، التي تـود أن تـدفع بهـا .أنا آسفة بخصوص ذلك... أوه"

 (*)"فاتورة حسابك يف  الفندق؟

سف الحقيقـي؛ مـام أوجـد عنـدي  نادمة بالفعل؛ فلم يبد عليها األأوسفة آإنها مل تكن 

ًكثـريا مـن ) آسـفة(ًانطباعا بأن كل همها انحرص يف إنهاء إجراءات الحساب؛ مام أفقد كلمتها 

 :ًقيمتها ومعناها، وكان األجدى بالنسبة لها أن تقول شيئا مامثالً لذلك

 !".كم أعتذر لك عن حدوث ذلك يا سيد فريويزر"

، فمـن األفـضل إىل حـد بعيـد أن "آسـف"م كلمة  كنت يف حاجة حقيقية إىل استخداإذا

 :تستخدمها كجزء من جملة مكتملة، مثل

يف . أنا آسفة من اإلزعاج الذي منعك من أن تنعم بنوم هادئ يا سيد فريويـزر"

املرة التاليـة التـي نتـرشف فيهـا بزيارتـك لنـا، عليـك أن تحجـز غرفـة هادئـة، 

 "وسنبذل أقىص جهدنا لضامن حدوث ذلك

                                                 
من شدة ارتباكهـا وهنـا مـا ) bout(خطأ؛ إذ نطقتها ) About(الحظ يف النص اإلنجليزي أنها قالت بخصوص  )*(

 . املرتجم-تحدثنا عنة من رطانة 
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ًما تسمع شخصا ما يقول شيئا مامثالً لهذاًوغالبا  ً: 

 !!".آسف ألنني جعلتك تنتظر طوال هذا الوقت"

مـن " املـتحكم"، وهـي تـستدعي برنـامج "السلبي"هذه الجملة تندرج ضمن برنامجك 

 :الذي قد يقول,الشخص اآلخر/قبل الطرف

 !".ًلذا، من املحتم أن تعرب يل عن أسفك؛ فقد ظللت دهورا يف انتظارك"

 :واألفضل بكثري عن هذا أن يقال

ٍّفقـد وردت إيل تـوا معلومـة، تفيـد بأنـك كنـت ..ًشكرا النتظارك يا سيد براون" ٍّ

 "..تنتظرين

ً، واالحـتامل األكـرث حـدوثا أن تـستدعي "املفكـر" يف سـياق برنامجـك تـأيتهذه الجملة 

لهـا بـدالً مـن وهنـاك أشـياء أخـرى، ميكنـك ان تقو.. استجابة منطقية من جهة الطرف اآلخر

 ..، وسوف نتناول هذه املفردات يف الفصل السادس"آسف"

 "اهدأ"

 أن تتجنبها يف حديثك مع شـخص - بشكل نهايئ -هي عبارة يتحتم عليك " اهدأ"عبارة 

، كام أنها تستلزم استجابة من الربنـامج نفـسه "املتحكم"؛ إذ إنها تستدعى من برنامجك عنيد

 " يءالجر" من برنامج أو

  "النظام املتبع بالرشكة  هوهذا"

؛ فـإذا عنيدً ميكن أن تجعل األمور أكرث سوءا بالنسبة لشخص ،وهي منوذج لعبارة أخرى

 :قلت لعميل ما لديك هذه العبارة

 !". يف هذا الصدد ؛ ألن ذلك هو النظام املتبع يف الرشكةأساعدكال أستطيع أن "

 :التايل لنحوفمن املمكن أن يتم تفسري عباراتك السابقة عىل ا
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 !".إنك تقول ذلك ملجرد إيجاد عذر مربر لعدم قيامك مبساعديت"

 :فيام يعد من األفضل بصورة كبرية، أن تقول فيام يتعلق بنظام الرشكة ما ييل

ًلست قادرا عـىل مـساعدتك، والـسبب يف ذلـك أن إعطـاءك املعلومـات التـي "

ذا مـا يتعلـق بأمنـك وسـواء يف هـ...طلبتها سيكون فيه تعريض األمن لخطـورة

 ..".الشخيص من جهة، وأمن الرشكة من جهة أخرى

 اختيـار فـإن حـال، ةأيـوعـىل ".. ال: "عنيـديف نهاية يوم العمل، ستكون اإلجابة لشخص 

هـي /كلامتك بشكل أكرث دقة، سيكون له تأثري إيجايب أكرث عىل الكيفية، التي يتفاعل بهـا هـو

 .ائية لهوعىل االستجابة النه) العنيدالشخص (

بطولـة املمثـل الـشهري مايكـل دوجـالس، " الـسقوط"م، أنتج فيلم بعنوان 1993يف عام 

 يف ابنتـهحيث يتناول الفيلم شخصية مهندس عاطل عن العمل، ومطلق، كان يرغب يف زيارة 

لقد واجهت الشخصية التي كان يلعبها مايكل دوجالس مستوىات مختلفـة ..يوم عيد ميالدها

تم تـصوير أحـد .. لتحدي طوال الرحلة من مكان إقامته إىل مكان إقامة ابنتهمن االستفزاز وا

إذ يطلـب مايكـل ... للوجبات الرسيعة" Whammy Burger"املشاهد يف أحد فروع مطاعم 

صـاح ".. يف هـذا التوقيـتاإلفطـارال ميكنـك تلقـي ..لقد فات أوان ذلك: "اإلفطار، فيجيئه الرد

إنها ليـست سياسـة املطعـم، وإمنـا طبيعـة الوقـت : " الذي أخربه,ًمايكل مطالبا مقابلة املدير

وكانت تلك الكلامت كفيلـة بإرسـال مايكـل !! ويتحتم عليك أن تختار طلبك من قامئة الغداء

،  وبـدأ يف إرهـاب مـوظفي حقيبتـها مـن إىل ذروة غضبة؛ إذ ما كان منه إال أن سحب رشاًشـ

ًة شخـصا مـا سـيبادر بـإطالق الرصـاص عليـك هذا ليس مدعاة للقول بأن مثـ..املطعم ورواده

 غـري متوقعـة، ولكنـه بالتأكيـد سـيجعل األمـور أكـرث صـعوبة يف .الستخدامك كلامت خاطئـة

 ...التعامل معها عام كانت عليه من قبل

  كنت تتـوىل مـسئوليةإذاًيعتقد الناس أحيانا أن تغيري اللغة مسألة يف غاية البساطة، ولكن 

دئذ أنت بحاجة إىل كل املـساعدة، التـي ميكنـك الحـصول عليهـا؛ ألن ، فعنعنيدقيادة شخص 

 .ًاستخدام كلامت أكرث مناسبة ومالءمة سوف يجعل حياتك أكرث يرسا وسهولة
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 ة املستفزالعنيدةال تقع يف رشك الشخصيات 

، كنـت أطلـب مـن العنيـدة األشخاص وتوجيهعندما كنت أقوم بإدارة سيمنار، يتعلق بقيادة 

 يف السيمنار أن يقوموا بعمل قامئة باألشـياء املـستفزة، التـي يقـوم بهـا هـؤالء األشـخاص، املشاركني

 ةكان املشاركون يف الحوار يعتقدون بأنه ليست هناك قامئـة محـدد. ويلقونها خالل تعاملهم معهم

ميكن ... أنهم ال يستطيعون التوصل إىل معايري أدائية ثابتة، ميكن تصنيفها ضمن تلك القامئةأو ،لذلك

، مبـا آخـرينللناس أن يتحدثوا عن أشياء، ميكن أن تثريهم  وتستفزهم، عند تعاملهم مـع أشـخاص 

 ... ً وتسبب لهم إحراجا،تلك األشياء التي ال يقبلونها... ميكن أن يقودهم إىل الجنون

 : ة املستفزالعنيدةوفيام ييل بعض أمثلة للرشاك، التي ينصبها أولئك األشخاص 

 فم مملوء بالطعامالتحدث وال. 

 الرائحة السيئة للجسد. 

 الرائحة السيئة أثناء التنفس. 

 ًشكرا "أو" من فضلك: "ال يقولون مطلًقا." 

  سيئة(سلوكيات عامة غري مقبولة.( 

 حوار مع آخرين الرد عىل مكاملة واردة بالهاتف الجوال، أثناء أداء. 

 عدم الرتتيب والنظام. 

  اكن املخصصة له التواليت يف غري األم-وضع ورق. 

 عدم املحافظة عىل قيمة الوقت. 

 التدخني. 

 السمنة. 

 معاقرة الكحوليات. 

 عدم الحرص عىل التواصل البرصي مع اآلخرين. 

  ببطء شديدأوتناول الطعام برسعة شديدة .. 
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  املرشوبات أثناء تناولهاأوتساقط الطعام . 

 عدم  اإلصغاء إىل اآلخرين. 

 الصاخبةىاملوسيق . 

 ناقشة مع اآلخرين بصوت عال للغايةالتحدث وامل. 

ومبجرد أن تكتمـل لـدينا كـل تلـك ...  القامئة بطبيعة الحال قابلة للزيادةفإن ،وكام ترى

ويف املجموعـة املتكونـة . القامئة، طلبت من املجموعة أن تقوم بعمل اقرتاع عىل كل بند منها

يـستحق "الفم مملوء بالطعام أن التحدث و"ًمن عرشين شخصا، اعترب اثنا عرش واحدا منهم، 

أمـر " عـدم الرتتيـب والنظـام"نإفعالً أن يأيت عىل رأس هذه القامئة، بينام قـال سـتة آخـرون 

عـدم   القامئـة، هـولهـذه األسـايس ى املغـزأوإن الداللـة املهمـة ...مستفز للغاية بالنسبة لهم

 إذافمـثالً، ..كونـاتاالتفاق الكامل عىل مكوناتها، وكذلك عـدم االتفـاق عـىل ترتيـب هـذه امل

ًواظبت عىل حضورك متأخرا، فقد يقود ترصفك هذا بعـضهم إىل الجنـون، بيـنام نجـد هنـاك 

 .آخرين ال يحفلون مطلًقا بوجودك من عدمه

، ويف "املـتحكم"، تـأيت مـن برنامجـك األشخاص العنيدةإن معظم عوامل االستفزاز لدى 

:  مبا اكتسبته من خربات التعامل مع غـريك قد تعلمت تلك العوامل واملسببات،فإنكالغالب، 

ًعندما كنت طفـالً، مل يكـن مـن املـسموح يل أبـدا أن ...والديك واألفراد الذين نشأت وسطهم

 طبقـي، قبـل أن أغـادر مائـدة مـن ًأأكـل شـيئاَّأترك بقايا من طعامي؛ إذ كان يتعني عـيل أن 

ني أشعر باالستفزاز لرؤيتـي أنـاس وكانت هذه الربمجة قوية للغاية لدرجة أنها جعلت. الطعام

 .يرتكون يف أطباقهم، أكرث مام يأكلون منها

 أن نــسمح لهــذه -ة بــ بــصورة غال-عنــدما نتعامــل مــع اآلخــرين، فمــن املحتمــل 

 أوأن تـؤثر عـىل هـذا التواصـل، بـشكل ) الواردة يف القامئة الـسابقة(املسببات والعوامل 

 -لبعض موظفي البنوك، ورصح عديد مـنهم ) حوار(لقد كنت أدير جلسة سيمنار . بآخر

 مبفردات القامئة السابقة، فكم يكرهون مثالً أن يرد العميل عىل مكاملة تليفونية أثناء -ًتقريبا 

ًوألن موظفي البنك يجدون هـذا الـسلوك مثـريا للـضيق؛ فمـن .  عقد الصفقة معهأوالحوار، 

  وغـضبه إن ضـيق املوظـف ...مع العمالءيتم التعامل بها املحتمل أن تؤثر عىل الكيفية التي 
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 لغـة الجـسد، ويـصبح مـن املحتمـل أوميكن أن ينتقل إىل العميل، من خالل نغمـة الـصوت 

ً عميل الذي ميكن اعتباره مستفزا لك قـد أيإن سلوك . ًعنيداًعندئذ أن يصبح العميل شخصا 

املحتمـل أن يتـسبب يف ، والذي من "املتحكم"يوقعك يف رشك أن تنزلق إىل برنامجك السلويك 

 .حدوث مشكالت

  مـا قـد الفـإنً رغم أننا جميعا لدينا ما قـد يـستفزنا؛ أنهالبعد اآلخر يف /يتمثل الجانب

وقـد تعتقـد أن كونـك . ًيعترب مشكلة بالنسبة إليك، قد يكون مستفزا بالنسبة للشخص اآلخر

أمر هـني، إال أن الـشخص ًمتأخرا قليالً عن تسليمك للتقرير املتعلق بصفقة ما ليست ضخمة 

ًاآلخر قد يرى عكس ذلك؛ مام قد يكون سببا يف جعله شخصا   .ًعنيداً

  التي ترى بها األمر هي الطريقة نفسها التي ينبغي أن تراهاالطريقةقد ال تكون 

 :  هناك دامئافإن تفاعل بني البرش، أييف 

 الطريقة التي يرون هم األمر بها....  

 ت بهاوالطريقة التي تراه أن...  

 والطريقة التي يكون عليها األمر بالفعل.... 

 بـزمن ًمتـأخرا، الذي اعتاد أن يـصل إىل اجـتامع مـا، "فدي"ولنأخذ مثاال عىل ذلك من 

 بهـا ىيـر"فديـ"الطريقة التـي كـان .....يرتاوح قدره من عرش دقائق إىل خمس عرشة دقيقة

 : األمر هي

ًساعة الثامنـة صـباحا، وقـد حـرضت من املفرتض بالنسبة لنا أن نجتمـع يف الـ"

كام أنني أفرتض أن ال أحد منكم كان هناك يف التوقيـت ..... بعدها بفرتة قصرية

 .ًمتاما) الساعة الثامنة(املحدد 

 :  أنت بها األمر، فستكون عىل النحو التايلى التي سرتالطريقةأما 

  ...ب تـأخريهفهـو يـرى األمـر حـسبام يناسـ....هذا شخص أناين للغاية" فدي"إن "

 ، بحيـث ميكننـا بـدء )7.45(ًيل هنـا يف الـساعة الثامنـة إال ربعـا إفقد حـرضت 
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ٍّ ال يحرتم أيا من زمالئه وال أنه.... االجتامع يف الثامنة بالضبط، حسبام هو محدد

 ".يحرتمني

 : أما الطريقة التي يري بها األمر، حسبام حدث بالفعل

 ".8.12بالضبط الساعة " فدي"لقد حرض "

يخربك بأنه يتعـني عـىل املجتمعـني أن يلتزمـوا مبوعـد االجـتامع " املتحكم"إن برنامجك 

اجـتامع، " مجـرد"يصور له املـسألة عـىل أنهـا " فدي"لدى " املمتع"ًمتاما، يف حني أن الربنامج 

م، ثـومـن ... دعايةأو حال؛ لذا فإننا سنحاول أن نبحث عن ضحكة أيوأنه سيكون ممالً عىل 

 ". حال؛ ومن املمكن أن يكون تأخريي مادة للترسيةأيحرض االجتامع عىل فإنني سأ

ً لقـاءاتهم مبكـرا عـن أو اجتامعـاتهمإنني من األشخاص الـذين يحبـون أن يـذهبوا إىل 

 بهـدف املتعـة األصـدقاءامليعاد املحدد، سواء أكان االجتامع بغرض العمـل أم كـان لقـاء مـع 

 فـيام ه ويلتزمون بدورهم باملوعـد املتفـق عليـ،زامي هذاّولدي أصدقاء يحبون الت...والترسية

كــام أن لــدي أصــدقاء آخــرين يــأتون إىل امليعــاد، عنــدما ينتهــون مــن اســتعداداتهم ....بيننــا

كنت من قبل أشعر باالستياء نتيجـة لـذلك التـرصف، ولكننـي اآلن، أحـول برنـامج ....للحضور

كمـن يف الطريقـة التـي يتـشكل بهـا هـؤالء ؛ إذ أدركت أن الفـارق ي" املفكر"سلويك إىل منط 

 ليست هناك أنهمن جهة، ويف )  طبيعة األصدقاء الذين يتأخرون عن مواعيدهمأي(األصدقاء 

 . بأسلوب يجعلهم أقل من أصدقاءأوطريقة ألن تتعامل معهم مبستوى 

ميكن أن " يءالجر "أو" السلبي "أو" املتحكم" السلوك من خالل برنامجك أوإن الترصف 

 اإلحباط بالنسبة لك؛ ملا فيه من انعكاس ذايت، ألنك تسمح لنفسك بأن أوًيكون مثريا للضغط 

 من وجهة - املثايل باألسلوب ملجرد أن اآلخرين ال يترصفون ، اإلحباطأوتعاين من هذا الضغط 

 ... تترصف بهأن الذي اعتدت -نظرك 

 حـال، مل أيوعـىل ...خرجت ذات مرة مع فتاة كنت أشعر نحوها بعاطفة وانجذاب

 الجرأة التي كانت تتحدث بها معـي؛ فقـد نـشأت يف عائلـة أوتكن تروقني تلك املبارشة 

ًكانت تعترب ذلك األمر ترصفا وقحا إىل حـد مـا   - فـيام بعـد -وعنـدما قابلـت عائلتهـا .....ً
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إىل بعـضهم الـبعض بـذلك الـنمط الـرصيح، دون أن ينتـابهم ًاكتشفت أنهم يتحدثون جميعا 

 الطريقة، التي متت بها برمجتهم أولقد كان األمر يكمن يف األسلوب .... بتقصريأوشعور بخطأ 

 ...ٍّسلوكيا عىل أن يترصفوا عىل هذا النحو

، تكمـن هـذه الـصعوبة يف عنيـد توجيه شخص أوًلذا، قد تجد نفسك مضطرا إىل قيادة 

سوف أعـاود االتـصال : " قلت لشخص ماإذا.... رون العامل بشكل مختلف عن رؤيتك لهأنهم ي

، عنـدما تكـون لـديك كـل ه قد تنـوي أنـك سـتعاود االتـصال بـفإنك، "بك يف غضون دقيقتني

 ثالثـني أواملعلومات الالزمة ملعاودة االتصال، وهذا أمر قـد يحـدث يف غـضون عـرش دقـائق، 

وعندما ال يحدث ذلـك حـسبام وعدتـه، فقـد يعـاود .. ن دقيقتني يف غضوأو ساعة، أودقيقة، 

 .عنيداالتصال بك يف إطار ذهني سلبي، ووقتها سيتعني عليك التعامل مع شخص 

 حتفهـا؛ بـسبب عـدم القـدرة تلـك عـىل رؤيـة ىإن معظم العالقات الشخصية قد تلقـ

د يتوقـف الواحـد منـا، يف ق.. األمرأو املنظور، الذي يرى به الشخص اآلخر املسألة أواألسلوب 

ٍّمكان ما، لتناول مرشوب مع أصـدقائه بعـد االنتهـاء مـن العمـل، ويحـادث زوجتـه تليفونيـا 

بأنهـا " قلـيالً"ليخربها بأنه سيتأخر قليالً عن موعد عودته إىل املنزل، وقد ترتجم الزوجة كلمة 

 الـزوج، ى لـدختلـفاد ولكن منظور هذه الرتجمة قـ"...الثامنة"بدالً من " التاسعة"قد تكون 

عليك أن تخمن وقتها ماذا ميكـن أن ". سأعود إىل املنزل عندما ترينني: "فتصبح الرتجمة لديه

 !"يحدث

كـم عـدد املـرات "... ًإننا جميعـا مختلفـون"ً مرارا هي إليهاإن النقطة التي تم التوصل 

ـا بتلـك اأوالتي ذهبت فيها ملشاهدة مرسحية  ملـشاهدة، بيـنام مل  فيلم، واستمتعت فيها حقٍّ

مـا األمـر الـذي مل : "مام يجعلـك تتـساءل!! يحظ من رافقوك يف تلك املشاهدة باملتعة نفسها

 "؟يتسمون بالعناد أنهم أشخاص أو من املحتمل أنهم أغبياء (*)ًيعجبهم فيام شاهدناه معا؟

                                                 
 . املرتجم-! أي ملاذا مل يستمتعوا مثلام استمتعت؟ )*(
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ر عندما ال يرى شخص ما األشياء مثلام تراها أنـت، فهنـاك احـتامل أن يـسبب لـك األمـ

ًا، فتشعر شعورا سلبيا تجاه ذلك الشخص اآلخر، ومن ثم تواجه موقًفا صـعباً ضغطأوًتوترا  ٍّ ً ...

 :األسلوب األمثل لتجنب تلك املشاعر السيئة يف أنيكمن و

 تتقبل األشخاص اآلخرين عىل ما هم عليه. 

 تقرر أال تتفاعل مع سلوك اآلخرين. 

  فيهاً متحكامأي(تكون مسئوالً عن مشاعرك الذاتية .( 

 تغري توقعاتك. 

 تطلب املساعدة عندما تحتاج إليها. 

  املفكر"تتواصل مع الشخص اآلخر، من خالل برنامجك." 

، الـذين يتعـني املتـسمني بالعنـادهناك الكثري مام تفعله بهدف تقليـل عـدد األشـخاص 

ن  توجيههم إىل أدىن حد ممكن؛ إذ إن منع حدوث الحريق أفـضل بكثـري مـأوعليك قيادتهم 

 عند اندالع الحريـق، يكـون الـسلوك الحـازم أفـضل مـا فإنه حال، أيوعىل .. مقاومة الحريق

 .ميكن لتقليل الخسائر الناجمة
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 الفصل الخامس

 ا ًتخري أن تكون حازم

 

 

 ؟ ء طيب أم يسأمرهل الحزم 

عور ، فام الش"إنها سيدة حازمة للغاية" كنت بصدد التعامل مع شخص ما وقلت لك إذا

؟ هل ميكن يل أن أقرتح ألضمن أنك لـن السيدة حيال هذه -  من وجهة نظرك -الذي ينتابك 

ً أحيانـا مـا أسـمع النـاس يطلقـون عـىل .تشعر بارتياح كبري يف أن تتعامل مـع هـذه الـسيدة

 دقيـق لهـؤالء أوًوغالبـا مـا يكـون ذلـك وصـًفا غـري صـحيح , "حازم بالفعـل"بعضهم وصف 

الـسلويك " املـتحكم"ا لربنـامج يتـرصف وفًقـ, ًم عادة ما يصفون شخـصا مـاإذ إنه.... األشخاص

 . حازم لدرجة الرصامةأوً وهو ما يوصف غالبا بأنه عدواين ،لديه

ٍّإن التواصل الحازم ميكنه أن يحدث فارقـا كليـا يف مـدى نجاحـك وقـدرتك عـىل قيـادة  ً

 نـهإبـل , بأسـلوب مختلـفً؛ ألنه يتجاوز حدود كونه تعلـام لكيفيـة التحـدث عنيدةأشخاص 

 : يتعلق بـ

  الترصف بجدية ورصامة- بالثقة الشعور -التفكري بحزم 
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 كـل مـا عليـك -ًفأنت لست مضطرا إىل تغيري شخـصيتك , ليك تنمي معدل الحزم لديك

  Submissiveفإننا نتحدث عن السلوك , ويف التدريب عىل الجدية. هو تغيري سلوكك وأفكارك

"  تجنـب الـصدامأوالسعي إىل الصدام " ذ يرتبط السلوك العدواين بربنامج العدواين والحازم؛ إ

...  املواقف التي تؤدي إىل حـدوث مـشكالتأوالتي ميكن أن تنقذك من الوقوع يف مشكالت، 

وتحدد احتياجاتك ورغباتك ومشاعرك , بينام يساعدك السلوك الحازم عىل أن تتواصل بوضوح

إن الـسلوك ...  يف حقـوق اآلخـرين- بأيـة صـورة - تجاوز أو دون اإلساءةبثقة , لدى اآلخرين

 سـلوك أنـهكـام , عنيـد يؤدي إىل نتائج أفضل عند قيادة شخص نهإًالحازم األكرث إيجابية ؛ إذ 

 .قابل للتحكم

 :ًدعنا نلق نظرة أكرث إمعانا يف كل منط من هذه األمناط السلوكية الثالثة

 ).تجنب الصدام(الخاضع /السلوك املطيع

 يعتمـد عـىل أنـهكام , ٍّويعد سلوكًا طبيعيا, "السلبي"ًوهو سلوك ينبع أساسا من برنامج 

النشأة التي درجت عليها؛ إذ رمبا تكـون مـن النـوع الـذي ينتمـي إليـه هـذا الـسلوك طـوال 

 :ويتميز األشخاص الذين يسود لديهم هذا السلوك مبيلهم إىل.... حياته

 تهم ومشاعرهمتجنب الترصيح املبارش عن احتياجا. 

 التعبري عن احتياجاتهم ومشاعرهم بأسلوب اعتذاري. 

 ًإعطاء اآلخرين حقوقا ال يعطونها ألنفسهم. 

 :الخاضع يبدو مامثالً لذلك/ املذعناألسلوبإن 

قبــل أن , أنــا آســف بالفعــل لعــدم كفايــة الوقــت ألن أتفحــص تلــك التقــارير"

قبـل راحـة , كـل هـذه الحـساباتَّإذ كان يتعني عيل أوالً االنتهـاء مـن ... لقاكأ

وقـد طلـب منـي إنهـاء كـل , إن رئييس يف العمل شخص مزعج للغايـة...الغداء

سوف أفحص هـذه التقـارير .. كم أود بالفعل أن أساعدك.. هذه األعامل اليوم

 ."وستكون كل األحوال عىل ما يرام, الحًقا
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 ) الصدام(السلوك العدواين 

 هـذا فـإن,  ومرة أخـرى."املتحكم "أو" الجرئ"سلويك ينبثق هذا السلوك من الربنامج ال

وهو يعتمد كذلك عىل التنشئة، التي ميكن أن يكون لها أثـر بـارز , السلوك يسعى إىل الصدام

يف تنمية هذا السلوك وتكوينـه طيلـة حياتـك؛ فـإذا أدركـت ذلـك، متكنـا مـن إنجـاز األشـياء 

. عندئـذ أن نتواصـل لتنميـة ذلـك الـسلوكوميكننـا , "املتحكم"باستخدام ما لدينا من برنامج 

 تحديد طبيعـة عالقتنـا بـاآلخرين يتوقـف عـىل معـدل ذلـك األسـلوب فإن, وبصورة طبيعية

 :ويتميز األشخاص العدائيون مبيلهم إىل أن.... لدينا

 يشجعوا اآلخرين عىل أداء األشياء دون مبالغة وتضخيم. 

 دون قصدأو سواء عن قصد, يتجاهلوا احتياجات ومشاعر اآلخرين . 

  يعطونها لآلخرينأوًيأخذوا حقوقا ألنفسهم قد ال مينحونها . 

 :ويبدو السلوك العدواين مامثالً لذلك

 ".ّ ليس لدي عمل أفضل من فحص ومراجعة تلك التقارير؟أنههل تعتقد "

 ".ّهل تعتقد أنه ليس لدي عمل أفضل من فحص ومراجعة تلك التقارير؟"

 !!". السيد والعبد: هام, العامل ليسا متامثلنيهناك صنفان من البرش يف "

 )شاعر أمرييك, -1943,اينڤنييك جيو(

 الحازمالسلوك 

ٍّ قد يكـون طبيعيـا بالنـسبة هورغم أن, "املفكر"ينبثق هذا السلوك من الربنامج السلويك 

 :ويتعلق هذا السلوك بـ.  ميكن تعلمهأنه لعدد محدود من البرش، إال

 ًكونك واضحا ومبارش  .ا فيام تقولً

 دون مواربة, سلوب مبارشأالترصيح عن احتياجاتك ومشاعرك ب. 

 نتهاك حقوق اآلخريناث بحقوقك دون بالتش. 

 : ويبدو السلوك الحازم مامثالً لذلك
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ًلست قادرا عىل مساعدتك يف هذه التقـارير هـذا الـصباح؛ فأنـا أقـوم بعمـل "

ً قادرا عىل مـساعدتك -  مبنتهى السعادة-وسأكون , حسابات يف اللحظة نفسها

 "يف فرتة بعد الظهر ما الوقت الذي يناسبك لذلك ؟

ً طيبا أم سيئا - هليس من بني هذه األشياء ما ميكننا الحكم علي  بشكل قاطع ونهايئ؛ إذ -ً

 أردنـا أن نكـون إذاولكـن . الـنمط الـذي تعودنـاهو ،األمر يتعلق باألسلوب الذي نـشأنا عليـه

 : فإننا بحاجة إىل أن نؤكد أننا, نيدةعأفضل يف قيادة أشخاص 

  العدواينأوال نستخدم السلوك السلبي . 

  العدواين لدى اآلخرينأوندرك سامت السلوك السلبي . 

  العنيدةنتعلم تقنيات السلوك الحازم ونستخدمها مع األشخاص. 

 مامرسة حقوقك

ن النظر بـصورة ؛ لذا دعنا منعالسابقةمرات قليلة يف السطور " حقوق"لقد ذكرت كلمة 

 :ًأكرث قربا عىل تبيان حقوقك

  ــشعر ــديك الحــق يف أن ت ــك يف أداء األشــياءل ــديك , باألســلوب الخــاص ب وأن تكــون ل

 لـديك الحـق يف أال أنـهكام ... وأن تكون موضع احرتام من قبل اآلخرين, احتياجات وآراء

 . فةفكلنا نرى العامل برؤية مختل.. لدى اآلخرين) تدافع عنها(تربر نفسك 

  مـل ذلـك أنـك حتفقـد ي,  عندما تضع احتياجاتك يف اعتبارك"ال"لديك الحق يف أن تقول

بدالً , أن تعتذر برقة ولطف, واألفضل من ذلك... نو مساعدة يطلبها منك اآلخرأيترفض 

 .يؤدي بالشخص اآلخر إىل التامس العذر يف رفضك الذي ال, من الرفض القاطع

 ولكـن رشيطـة أال يـتم ذلـك االهـتامم عـىل حـساب ،لديك الحـق يف أن تهـتم بنفـسك 

فمن الرضوري للغايـة أن نحـرص عـىل أنفـسنا وتلبيـة احتياجاتنـا مـن منظـور , اآلخرين

 . وليس عىل حسابهم،عالقتنا باآلخرين

  ًمنيـل أحيانـا إىل اإللحـاح يف الـسؤال .. ال أن تطلـب) تلـتمس(لديك الحـق يف أن تـسأل
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 مـن شـخص آخـر؛ يف اسـتخدام واضـح للمـامألة والريـاء ً، عندما نريد شـيئا مـا)الطلب(

ن أواألفـضل مـن ذلـك هـو ...... واستخدام الكلامت املعسولة، التي تغلف طلباتنـا هـذه

 .ًنلتمس بوضوح ومبارشة، فذلك أمر أكرث إنجازا وفاعلية

 قدر أهمية أن تنوه عن, إن ما تفعله ليس باألمر املهم.... ًلديك الحق يف أن تكون ناجحا 

وإذا تعاملـت بإيجابيـة .  أن تكون مبهرة- كذلك -إنجازاتك التي يتطلب األمر بالرضورة 

 .فعليك أن تنوه عن نجاحك معه يف هذا التعامل, لديكعنيد  موظف أومع عميل 

 تكـون إذ ميكنـك أن تقـرر أال ... لديك الحق يف أن تختار الربنامج السلويك الذي يناسـبك

 الـذات مـا ًومن املهم أيضا أن تدرك أن لديك من الثقة وتقدير. .. متشبثا بحقوقكأوًحازما 

 .دون أن يفرض عليك القيام بهذا, ًيجعلك حازما، حينام ترغب يف ذلك

 ًغالبا ما يحـدث أن يخفـق النـاس يف طلـب التوضـيح؛ اعتقـادا . .لديك الحق يف أال تفهم ً

والطريقـة .... خـرين أغبيـاء يف عيـون اآلأو ىمنهم بأنهم بهذا الطلـب قـد يبـدون حمقـ

 املعرفـة الالزمـة أوالوحيدة التي تتعلمها يف هذا الصدد هي االعرتاف بافتقادك التوضيح 

ــديك , لفهــم مــا يحــدث  التــي تنــشد الفهــم ، عــىل طــرح األســئلةالجــرأةوأن تكــون ل

 . وصدقك مع نفسكأمانتكمام يجعل اآلخرين يحرتمون .... والتوضيح

 غالبية البرش يشعرون بعدم االرتياح والتـذمر، عنـدما ... لديك الحق يف أن ترتكب الخطأ

أحـد  ال" وأنـه مـن املهـم أن تتـذكر أن . .. فعل يشء ماأو يف قول واأأخطعتقدون أنهم ي

ًوأن ارتكاب األخطاء ال يجعلك شخصا غبيا , "اءكامل بال أخط تذكر أن ...  عديم الكفاءةأوً

 .الشخص الذي ال يخطئ ال يتعلم

 يبدي عديد من النـاس قلًقـا مـن مـسألة تغيـري طريقـة ..  أن تغري تفكريكلديك الحق يف

 يف - لربهة -وعليك أن تفكر .... معتربين إياها عالمة عىل الضعف وقلة الحيلة, تفكريهم

ًانطالقا مـن تغـري , سرية كل السياسيني الذين تجنبوا االعرتاف بتغيريهم لطريقة تفكريهم

ًأنت لست مضطرا للدفاع .... إىل معلومات أكرث عن أمر مايف حالة وصولهم  أو.. الظروف

 .عن قرارك قبل اآلخرين) لتربير(
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 غلب البرش يحاولون أن يعيشوا حياتهم حسب أ... لديك الحق يف أن تكون عىل طبيعتك

ميكنك اختيـار , وأنت.  يتواءموا مع العرف االجتامعي املتبعأومعايري اآلخرين؛ لينسجموا 

و ,) ترغـب يف العـيش مبفـردكأو(ومن تعـيش معهـم , فيهغب يف العيش املكان الذي تر

والعـادات واالهتاممـات , والكيفية التي تقيض بها وقتك الشخـيص, املكان الذي تعمل به

 .وهكذا.... .التي ترغب أن تكون لديك

 كن مسئوالً

مـا ً يصفون بطريقـة خاطئـة شخـصا -ً أحيانا -لقد قلت يف بداية هذا الفصل أن الناس 

لقـد تناولنـا يف . ًوأؤكد أن الحزم والرصامة مختلفة متامـا عـن العدوانيـة,  صارمأوبأنه عدواين 

 وهـاتني وأنه من املهم أن نـوازن بـني تلـك الحقـوق ، مضمون تأكيد حقوقناالسابقةالسطور 

 :وهام,  من املسئوليةاملهمتنياملجموعتني 

 ق التي تعطيها لنفسك ينبغي عليـك إن الحقو.  ألمر حيوي أن نحرتم حقوق اآلخرينأنه

ينبغـي عليـك أن تعطـي اآلخـرين حـق , فمـثالً.  تعطيها لآلخرينأن - يف الوقت نفسه -

 الحقـوق التـي فـإن, وبالتبـادل..  حقـوقهم يف الخطـأأووأال تتجاهل احتياجاتهم , الرفض

 ذاإ, وعـىل سـبيل املثـال... حقـوق متنحهـا لنفـسك, هي مـن بـاب أوىل, متنحها لآلخرين

 فإنـك, أعطيت اآلخرين حقهـم يف تغيـري طريقـة تفكـريهم، وأن يكونـوا عـىل طبيعـتهم

 .ًعندئذ تحتاج إىل أن تأخذ لنفسك أيضا هذه الحقوق

  كـل مـا يحـدث أنـك سـتجعل الحيـاة أكـرث . تقبل حقوقنا بأسلوب منطقي ومسئولالبد أن يتم

وبالنـسبة لقـضايا محـدودة ....  طـوال الوقـت- وحـدها - ظللت تدافع عـن حقوقـك إذاصعوبة 

لو أنك ,  سبيل املثالوعىل. وان لديك القوة الالزمة ألدائها, ًميكنك أن تختار أن تكون حازما, معينة

 ذلـك يف الغالـب فـإن,  محدودة للغايةأويف قضية بسيطة , مررت بوقت عصيب مع أحد العمالء

ًطاملا أن هناك قـرارا , عىل صوابًولن تكون مضطرا أن تؤكد لنفسك أنك ... يقع عىل عاتق العميل ً

ًإننا جميعا منلك الحق . الخاضع/وليس من السلوك املطيع" املفكر"ًواعيا بذلك ينبثق من برنامجك 

  أوسـواء أمـام اآلخـرين , فمـن املهـم أن نعـرتف بأخطائنـا,  حـالأي وعـىل. الخطـأيف أن نرتكب 
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 من املهم كذلك نهإ. كررها مستقبال من أننا قد تعلمنا منها ولن ننتأكدأمام أنفسنا، وأن 

 . جعلهم يشعرون بالسوء جراء ذلكأو هانتهمإأن نسمح لآلخرين بارتكاب الخطأ، دون 

 : يجب علينافإنه,  أردنا أن نكون حازمنيإذا

 التعبري بشفافية ووضوح عن الكيفية التي عليها مشاعرنا. 

 ًالنقد بصورة حيادية وتقبل النقد أيضا بالصورة نفسها. 

 اتخاذ قرار فيام يتعلق باليشء الذي نرغب فيه. 

 من أن هذا القرار عادلالتأكد . 

  طلب تنفيذ القرارأي(السؤال بوضوح وفهم .( 

 االلتزام بحالة من الهدوء والسالم النفيس. 

 عدم الخوف من القيام باملبادرات. 

 : ال يجب علينافإنه,  حالأيوعىل 

 االنسياق غري املدرك وراء مشاعرنا. 

 تسلق عىل ظهر اآلخرينال. 

 املامألة والنفاق واإللحاح يف طلب تحقيق يشء. 

 مضايقة اآلخرين. 

 باأللقابزالتناب . 

 تجاهل احتياجاتنا الخاصة. 

 اختيارك

وعليك أن تكتب بجوار )... محادثات(دعنا نلق نظرة عىل بعض األمثلة التالية لحوادث 

)....  حازمأو,  عدواينأو, خاضع/مطيع: ( تراهايحدد نوعية الحوار كيفام, كل حوار منها تعليًقا

 : الحظ أن اإلجابات الصحيحة مدونة أسفل كل حوار منها
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 : وزميل لك يقول, عنيدأنت عىل وشك مواجهة شخص  -1

 ".يريدهجرك إىل أن تفعل ما يال تدعه و ،من األفضل أن تتمسك مبوقفك" -  أ 

 : .........................السلوك

وهـذا ... ستمعت إىل مـا تقولـهاكنت أرحت نفيس من التفكري و, ت مكانكلو كن"  -ب

 ".تجادله إذا حاولت أن ،يف الغالب سيجعل األمور أسوأ

 : .........................السلوك

, وأنه مل يـتم بـشكل جيـد,  لعميل جديدهيسألك مديرك عن العرض، الذي قمت بتقدمي -2

 :وأنت تقول

ًوأنت مل تخربين بأن العـرض سـيكون أساسـا ....  مضيعة للوقتلقد كان األمر كله" -  أ 

 يهدف -كذلك ... ، ومل يكن العرض) قامئة االنتظارعىل(ًمخصصا ملوظفني محتملني 

 (*)".ًأساسا إىل تقدميه ملتخذي قرار

 : .........................السلوك

 ".رومل أتوقع عدم حضور متخذي القرا.. مل أعد نفيس بشكل كاف"  -ب

 : .........................السلوك

مـا الوقـت الـذي . "وأحـد الـزمالء يـسألك, أنت عىل وشك مغادرة املكتب لزيارة عميـل -3

 : فتقول". ستعود فيه إىل املكتب

 ".عندما تراين" -  أ 

 : .........................السلوك

 ".سوف أعود يف السادسة والنصف"  -ب

 .........: ................السلوك

 :وأنت تقول , أثنى مديرك عىل العرض الذي قمت به لعميل -4

                                                 
 . املرتجم-ًأي إن الهدف من العرض مل يكن محددا  )*(
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وكـيل ثقـة يف , ودامئًا ما أجد هذه األمور صعبة للغاية... ّلقد كنت عصبيا بالفعل" -  أ 

 ".أن أدايئ سيكون أفضل

 : .........................السلوك

 !".ًشكرا"  -ب

 : .........................السلوك

ًولتعتذر عـىل كونـك متـأخرا , ٍّاتفيا إىل بائع يف مركز توريد لتشكره عىل الغداءتتحدث ه -5

 :فتقول, عن ميعاد الدعوة

أعتذر ..  حول منتجك الجديدهالذي قمت ب) الرشح(ًشكرا عىل الغداء وللتوضيح " -  أ 

 ."عن تأخري عىل موعد الغداء

 : .........................السلوك

َّإين مشغول للغاية هذه األيام؛ إذ يـصعب عـيل . آسف لتأخري. داءًشكرا عىل الغ"  -ب

وآسف كذلك أنني مل أستطع سامع املزيـد .... تحديد ميعاد لقاء خالل هذا الوقت

 ".عن منتجك الجديد

 : .........................السلوك

 :اإلجابات الصحيحة هي

 .  عدواين-  أ    -1

 خاضع/ مطيع-ب 

 .  عدواين-  أ    -2

 صارم/ حازم-ب 

   عدواين-  أ    -3

 صارم/ حازم-ب 

 خاضع/  مطيع-  أ    -4

 صارم/ حازم-ب 
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 صارم/  حازم-  أ    -5

 خاضع/ مطيع-ب 

بـل إنهـا تـرتبط ..... ًاخطأ أم صواب,  سيئةأوإنها ليست قضية إصدار حكم بكونها طيبة 

 بـرامج - من قبل -عندما ناقشنا . نًأساسا بالرسائل، التي يطلقها الالوعي إىل األشخاص اآلخري

ًناقشنا كذلك كيـف أن برنامجـا مـا مـن هـذه الـربامج ميكنـه أن يـستدعى برنامجـا , السلوك ً

والـذي ينبثـق مـن برنـامج , خاضـع/فإذا أدرك الوعي اآلخرين بأنك ذو سلوك مطيع...... آخر

يف ,  سـبيل املثـال أن يستدعي فيها الـسلوك العـدواين؛ فعـىلميكنه هذا فإن, "السلبي"سلوك 

 :قد يحاول املدير أن يفكر عىل النحو التايل, )أ(النقطة , السؤال الرابع 

ـا مـا يؤملهـا, أعتقد أنه قام بأداء طيب يف العرض" فـإذا .....ولكن كان لـديها حقٍّ

فإنني ال أنـوي أن أطلـب منهـا ذلـك مـرة , شعرت بأن أداءها كان سببا للغاية 

 ".هاأخرى يف حالة ارتباك أدائ

ًكام أن القضية ترتبط أيضا بـأن النـاس غالبـا ال يـدركون أن سـلوكياتهم عدوانيـة دعنـا . ً

 :الذي يقوم بإدارتهم , ًنتخيل أن مديرا ما يقول ألحد أفراد فريقه

هـل ميكنـك إنجـاز هـذا ..... أنت حقيقة عبقري يف التعامل مع الباور بوينـت"

ن هذا قـد يـؤخرك قلـيالً عـن وأ, العرض من أجيل؟ أعرف أنك مشغول بالفعل

 ".ًولكن ذلك لن يستغرق وقتا طويالً منك, أداء أعاملك

حقـوق أحـد , إن هذا السلوك عدواين ملا فيه من مراوغة؛ ألن املدير ال يـضع يف اعتبـاره

 أن وميكن لهذا الـسلوك العـدواين. وكل ما يهمه هو مصلحته الخاصة فحسب, أعضاء الفريق

... من عضو الفريق) السلبي /املتحكم /الجرئ: من الربامج(الخاضع  / السلوك املطيعيستدعي

 : يعتقد يفأوإذ قد يقول لنفسه 
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 سوف أبحث عـن -هذا ليس عدالً ! َّملاذا يضغط عيل دامئًا يك أفعل ذلك؟"  - أ 

 ).خاضع/عيسلوك مط(و " حيايت خارج هذا املكتب

.....  فهذا أمر بعيد املنـال. .. ميكنني القيام بذلك مرة أخرىأنهعتقد أ اإذ"  -ب

 ).سلوك عدواين(فأنا ال عالقة يل باألمر كله .....  ًإذ يعترب ذلك أساسا

ة يمميكنها أن تساهم يف إيجاد بيئة سـل, ليست هناك استجابة من بني هذه االستجابات

هـذه االسـتجابات يف الغالـب إن بـل )....  بيئة مناسبة وصـالحة للعمـلأي(ملكتب ما ) نقية(

وتساعد عىل وجود عـدد أكـرب , ًتجعل عمل املدير أكرث صعوبة وأكرث إجهادا بالنسبة ألي أحد

 .العنيدةمن األشخاص 

 :تقنيات الحزم

ول وأ,  لتـستجيب بحـزم يف موقـف مـا صـعبميكنك استخدامها؛, هناك تقنيات عديدة

 :هذه املواقف يكون عىل النحو التايل

 :كن بديالً للمسجل املحطم

ًمرتكزا يف مهارة أن تكون قادرا , "املفكر"ه االسرتاتيجية من برنامجك السلويك وتنبثق هذ

مهام كانت طبيعية مـا , عىل أن تكرر رسالتك ملرات ال نهائية يف هدوء واسرتخاء وبحزم قاطع

وهذا االستمرار يتواصل إىل أن يرضخ األشخاص اآلخرون للموافقـة عـىل ,  ما تحتاجهأوتريده 

 . التفاوض معك حولهأوتفعل،  ما أوما تريد 

ًلقد اشرتيت مؤخرا عددا محدودا من السلع من السوبر ماركت املحـيل ً الـذي أتعامـل , ً

تحرير فاتورة الحساب النهائية مبطـالبتي بعندما قامت املختصة التي تتفحص مبيعايت ....معه

ريـن فقـط؛ كـام َّفـردت إىل دوال,  دوالر20فأعطيتها ورقة نقديـة مـن فئـة , بثامنية دوالرات

 : قلت لها...  دوالرات10لوكنت قد أعطيتها ورقة من فئة الـ 

ً دوالرات أيـضا 10لـذا فـإنني أريـد ...  دوالر20لقد أعطيتك ورقة من فئة الــ "

 ".كبقية حسايب
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 :فردت قائلة

 ".أعتقد أنك أعطيتني ورقة بعرش دوالرات فقط؟! هل أنت متأكد؟"

 :فأجبتها

 .".فهال رددت الباقي كامالً من فضلك,  بعرشين دوالرلقد كانت ورقه, كال"

فال بد من إجـراء إحـصاء لكـل مـا ....ولكنني لن أستطيع اآلن التأكد من ذلك" 

 ".قبل أن أرد إليك عرشة دوالرات, َّورد إيل

 هو أنني أعطيتك ورقه نقديـة -ٍّ أيا كان األمر -إن كل ما أمتكن من استيعابه " 

 ". دوالر؟20 ميكن من فضلك أن تردي يل بقية الـ فهل.... دوالر 20بـ 

, ألنـه كـان هنـاك صـف ورايئ, يف تلك اللحظـة, ًلقد كنت واقعا تحت قدر من الضغط 

ًوبـدأ اآلخـرون يف تكـويم مـشرتواتهم ؛ انتظـارا ملـوقفي أن , يينتظر إنهاء إجـراءات محاسـبت

 :وقالت القامئة بالفحص وإجراءات الحساب..... ينتهي

يقوم بفحص كل اإليصاالت، التي تـم , ضطرة الستدعاء مراقب للحساباتأنا م"

...." ومن ثـم سيـضطر هـؤالء النـاس إىل الـذهاب إىل فـاحص آخـر.... تحصيلها

 ).ضغط أكرث(

 :فقلت

ًســيكون ذلــك أمــرا طيبــا أن تــستدعي مراقبــا للحــساب لرياجــع كــل , ًحــسنا" ً ً

أريدك أن تـردي , لذا من فضلك...... لقد أعطيتك ورقة... اإليصاالت التي لديك

 "ومن ثم أريد عرشة دوالرات أخرى.... يل بقية حسايب

ال ميكنها القيام بفحص أنه وأوضحت له القامئة بالفحص كيف , وصل مراقب الحسابات

فكررت طلبي ......  دوالر20 قد أعطيتها بالفعل ورقه نقدية بـ أنه تتأكد من حتىاإليصاالت؛ 

 تـام، فقـال أعـصاببهـدوء , لكلامت نفسها التي استخدمتها مـن قبـلمستخدما ا, مرة أخرى

 :املراقب
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وإذا وجـدنا أن هنـاك .. سوف نقوم بفحص جميع اإليـصاالت يف نهايـة اليـوم"

هــل ميكنــك أن تعطينــي رقــم .... فــسوف نتــصل بــك, عــرشة دوالرات زائــدة

 "تليفونك من فضلك؟

 :فأجبته قائال

فـإنني ,  حـالأيوعىل . جله يف القيام بذلكأنا أتفهم السبب الذي ترغب من أ"

ولكنهـا أعطتنـي بقيـة ,  بعـرشين دوالرةبالفعل قد أعطيت هذه السيدة ورقـ

بقيـة ,  عرش دوالرات أخـرى- من فضلك -لذا فإنني أريد , عرش دوالرات فقط

 ".حسايب

ا إال أنهـ,  املراقـب القامئـة بـالفحص بـأن تعطينـي العـرش دوالراتيف نهاية األمر، أوىص

 ".الزلنا نحتاج إىل عنوانك ورقم تليفونك,  يف هذه الحالةحتى: "قالت 

 : فأجبتها قائال

 ".إليك عنواين ورقم تليفوين.... ليست هناك مشكلة يف ذلك"

 !! رد من هذا السوبر ماركتأيمل أتلق , وحتى هذه اللحظة

وقـد , لنـاسأسـتطيع أن أرى بعـض ا,  سيمنارأيعندما أحيك هذه القصة للمشاركني يف 

 عن العوامـل - يف موضوع سابق من الكتاب -هل تتذكر ما قرأته .  يف اإلحساس بالضيقواأبد

ن العامل الخامس منها يـرتبط بالـشجاعة، وأنـك سـوف تحتاجهـا إالخمسة املشكلة للنجاح؟ 

 -ً غاضـبا أوً ثائرا أو فلم أكن طوال املوقف السابق منفعالً - بحقوقك وتحافظ عليها لتتشبث

ًكام أنني مل أصبح شخصا مكروه كل ما هنـاك أننـي تـشبثت ...  موظفي السوبر ماركتىا لدً

 حقي من النقود التـي تبقـت استالم دون ،وأرصرت عىل عدم مغادريت السوبر ماركت, بحقي

 : لـ(*)  ومن املمكن أن تستخدم التقنية نفسها..... يل

                                                 
 . املرتجم-تحت أي ظرف من الظروف , أي التي تؤكد للطرف اآلخر أنك لن تتنازل عن حقك )*(
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 تتمسك بحقوقك. 

 تتمسك مبوقفك ووجهة نظرك. 

 الكيفية التي تشعر بهابو, ي ترغب فيهتقول الذ. 

 الحزم السلبي

ومـرة . عنيـدً أساسا للتعامل مع النقد الذي يتم تلقيه من شخص التقنيةتستخدم هذه 

وهذا حيـنام توافـق بهـدوء عـىل نقـد حقيقـي , "املفكر" هذا ينبثق من برنامجك فإن, أخرى

 . لصفاتك وخصائصك السلبية

 : وقال ،استدار لك فجأة, لعملن زميالً لك يف اإدعنا نقول 

كيـف ميكنـك ....  فـاألوراق مبعـرثة يف كـل مكـان- للفـوىضإن مكتبك منوذج "

 ")املتحكم"برنامج سلوك (مامرسة عملك يف فوىض كتلك؟ 

 :من املحتمل أن تكون إجابتك

 ةأي عىل وليست حالة فوىض, قد يبدو املكتب بالفعل يف حالة من عدم النظام"

الربنـامج " "َّ مشغوال للغاية؛ فليس لدي وقت لتنظـيم املكتـبلقد كنت... حال

 "السلويك السلبي

" املـتحكم" هذه االستجابة يف هذا املوقف سوف تستدعي برنامج فإن, وكام تعرف اآلن

 :وسريد عليك قائالً, لدى زميلك

 !". إن منظره بشع للغاية-يجب عليك أن تجد الوقت الالزم لرتتيب مكتبك "

فلـن يكـون , ردت استخدام هذه االستجابةأ إذا... نطلق عليه الحزم السلبيهذا هو ما 

 :  قد يرتد القهقرى ليقول لكنهإ؛ بل ههناك الكثري الذي ميكن للطرف اآلخر أن يضيف

 ".؟اًإذملاذا مل ترتب مكتبك , حسنا"
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 :إجابتكوإذا كانت 

 ". بالفعل يحتاج إىل ترتيب فورينهإ, أنت عىل حق"

وعليـك أن تتـذكر أن . وينهـي الحـوار) يستـسلم(اآلخر سوف يرفع الراية  الشخص فإن

 . أردت ذلكإذا, لديك الحق يف أن يكون مكتبك غري مرتب

كـام أنهـا توصـف مبامرسـة "....  االستسالمأوالصدام "هذه التقنية تختلف عن سياسات 

, مع قوة الطرف اآلخرأن تتصارع قوتك , فكام يحدث يف لعبة الجودو"... ٍّلفظيا"لعبة الجودو 

ن ا ألًفـإذا كنـت سـعيد... ميكنـك الفـوز مـن خاللهـا,  ثغرة ماإليجادوتلتحم معها يف محاولة 

 - اآلخـرين فـإن, )كـامال(ٍّولست منوذجيـا ,  تكون لديك عيوب معينةأن فكرة أيتتقبل ذلك؛ 

 .ً  سيطرحونك أرضا-كام يحدث عىل بساط الجودو 

 عىل جزء فقط مام يقوله - فقط -هو أنك متفق ,  ذلكوقد يحتمل أن يكون الدافع إىل

عـىل سـبيل ,  لنفـرتض."االنتقـايئ/االتفاق االختيـاري"وهذا ما يعرف أحيانا بـ , الشخص اآلخر

 :بأن مثة عميًال ما يوبخك بقسوة قائال, املثال

سـتالم  لقد ظللت أنتظر ملدة أسبوعني كاملني ال-إن فريق العاملني معك جميعهم بال فائدة "

 ".ً إنكم ال تقومون أبدا بالتسليم يف املوعد املحدد لذلك-طلبي 

 :اإلجابة الحاسمة سوف تكون

 سـأقومومـا ...  إن أسبوعني وقت طويل النتظار اسـتالم طلبـك-أنت عىل حق"

 ...................."بعملة اآلن هو

: لتـي مـضمونها كل ما عليك هو املوافقة عىل جـزء مـن الجملـة، افإن, يف هذا املوقف

 تحاول الدفاع أوبينام أنت ال توافق , "ًلقد ظللت طوال أسبوعني كاملني منتظرا استالم طلبي"

إنكـم ال : " جملـةأو"  معـك جمـيعهم بـال فائـدة العـاملنيإن فريـق : "عن الجزء الذي قيـل 

 ".ًتقومون أبدا بالتسليم يف املوعد املحدد لذلك

 :دعنا نناقش تقنية أخرى
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 بهدف االحتواءالتشويش 

وكـذلك للـدفاع عـن تفكـريك , سوف نستخدم هذه التقنية للتعامل مع االنتقاد املوجـه

إذ إنـك ..... ًالتشويش يعني ضمنا املوافقة عىل املبدأ إجامالً دون التعاطف الكيل معه. لذاتك

لك وهو بـذ, اتعيد صياغة االنتقاد املوجه من الشخص اآلخر بصورة أكرث منطقية وأقل تعاطًف

 أسـلوب أو بأسـلوب عـاطفي هدون التفاعل مع, "املفكر"ميثل استجابة من برنامجك السلويك 

 .يرتكزعيل العاطفة

ولكنـه مييـل يف ذلـك إىل , العنيـدوقد تكون هناك بعض الحقيقة، فيام يقوله الـشخص 

 :املبالغة والتضخيم؛ فمثالً

أنـت .....  شخص آخـريألًإنك ال تضع اعتبارا ...... لقد تأخر التقرير مرة أخرى"

 ". صعبة بالنسبة لكالحياةال تحفل بأن ذلك يجعل 

 يف الـسياق تأيتوبقية العبارة كلها , "قد تأخر بالفعل"الحقيقة هنا تتمثل يف أن التقرير 

ًإنـك ال تـضع اعتبـارا "ويتمثل اإلغراء يف هذا املوقف يف رضورة تفاعلك مع عبارة ... العاطفي

 مـن فإنـه حاولت أن تدافع عـن نفـسك، إذا". أنت ال تحفل"عبارة وكذلك , "ألي شخص آخر

 :أن تجيب بأسلوب خاضع, املمكن

 وقد بذلت أقىص جهـدي لعمـل ذلـك, ًلقد كنت غارقا يف العمل بصورة ال تتخيلها"

 ".إنني فعالً أهتم بجعل الحياة صعبة بالنسبة لك.... التقرير يف الوقت املطلوب

 أن تتجاهــل املالحظــات املتــسمة بالــسياق العــاطفي ويعــد مــن األفــضل بــشكل أكــرب

ويجيـب , "املفكـر"عىل االستعانة بربنامجك - بدالً من ذلك -وتركز استجابتك , للشخص اآلخر

 :بحزم قائالً

 وإنني أعتذر لك عن جعـل حياتـك صـعبة, لقد تأخر التقرير مرة أخرى, نعم"

 أن تـساعدين يف هـذا  لـذلك هـل ميكـن- ة بصورة طيب-أنا مل أخطط وقتي .... 

 "األمر؟
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من االرتباك؛ نتيجة االختالفات الواردة يف هذه ء  بيشأحسست إذا.. ًال تشغل بالك كثريا

 :األربعةًما دمت قادرا عىل فهم واستيعاب هذه املبادئ , التقنيات

  عدم االندفاع وراء املشاعرأي(ًالبقاء بعيدا عن سيطرة السياق العاطفي  .( 

 النفسامتالك الثقة يف . 

  ،أن تخطئأواإلميان بحقك يف أن تكون غري منظم . 

  والتواصل مع اآلخرين بصورة حازمة"املفكر"االستجابة الواردة يف سياق الربنامج ،. 

 فكِّر بصورة حازمة

عن الفالح الـذي أراد أن , يف موضع سابق من الكتاب, هل تذكر القصة التي أخربتك بها

جارة؟ وكيف أن الحالة النفسية التي وقـع يف رشك التعامـل يقرتض ماكينة حلب محمولة من 

رغم احتياجه الشديد لها؛ مام ,  يرتاجع يف اللحظة األخرية عن طلب املاكينةجعلته, من خاللها

 من السهل فإنه عنيد،هذه القصة تخربنا بأنه عند قيادة شخص .... دفعه إىل اإلساءة إىل جاره

دون التفكـري األمثـل ,  االنـسياق وراء املـشاعرأو, معهطفي عدم الوقوع يف رشك للتعامل العا

 .... فيام تريد تحقيقه من أهداف

 : ًوأن لديك أفكارا عىل النحو التايل, عنيدتخيل أنك مضطر لقيادة شخص 

,  عنهـامسئوليتهفسوف يتهرب من ,  املشكلة مع بوبأناقشعندما أحاول أن "

 ".خوسينتهي بنا األمر إىل مباراة يف الرصا

 سـتكون عليـه النتيجـة النهائيـة أنـهفام الـذي تعتقـد , لو أن هذه الفكرة تدور براسك

فإمـا أن يقـودك األمـر : ً خاضعاأوٍّ سيكون سلوكًا عدوانيا أنه؟ من الغالب "بوب"لسلوكك مع 

 بـرضورة عـالج وإقناعـه أن تحـاول تهدئـة املوقـف أو, إىل شجار حـامي الـوطيس مـع بـوب

 .املشكلة

 :قبل اجتامعك مع ماري,  مثال آخر لكيفية تشكيل أفكاركوفيام ييل
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عندما أخرب ماري بـأن معـدالت مبيعاتهـا مل ... لن أستمتع باالجتامع مع ماري"

مثلام تفعـل ذلـك مـع , فمن الغالب أن تنفجر باكية, تكن جيدة بصورة كافية

 ".كل شخص يشكو منها

لتعامـل يف هـذا املوقـف مـع  ميكن أن يـستخدم كمـدخل مناسـب لأنهما الذي تعتقد 

". العـدواين" حتـى األسـلوب أو، "املطيـع/الخاضـع"ماري؟ إنني أشك يف أنك قد تتبع أسـلوب 

 :وميكن للمدخل الحازم أن يكون عىل النحو التايل

ومهـام ....  أنها قد ال تفعل ذلـكأوفقد تنفجر باكية , عندما أتحدث إىل ماري"

سوف أستمع ....  عن نتائج مبيعاتهاسوف أوضح لها بهدوء عدم رضايئ, يحدث

 وسوف أطلـب منهـا أن توضـح يل كيـف ميكننـي ،إىل ما يتعني عليها أن تفعله

فإنني سـوف , وإذا أصبحت ماري عاطفية بالفعل، وبدأت يف البكاء. مساعدتها

أتعاطف معها، فأستمر يف عرض املساعدة عليها ودعمها، حتى تحسن معدالت 

 "مبيعاتها

ً يجعـل األمـر واضـحا للـشخص نهإإذ ....  تواصلأيابة ايجابية للغاية يف إن الحزم استج

 بال ،ومامرسة الحزم....  يسمح لك بأن ترشح قضيتك بهدوءأنهكام , ًاآلخر؛ مام يجعلك سعيدا

 . تؤثر عىل حقوق اآلخرين اإلنسانية، وجهة محدودةأوهدف 
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 القوة الباطشة، وإمنا يكمن األمـر يف القـوة واإلميـان اللـذين ال يكمن األمر يف"

 ". يعتربان من يحوزها ملوك العامل

 )م، فيلسوف ومؤلف اسكتلندي1881-1795: (توماس كارليل 

 تنمية مهاراتك 

 أن أجـلًهذا الفصل غالبا هو الفصل األكرث أهمية، ضـمن مكونـات هـذا الكتـاب؛ مـن 

 لـيك تكـون أسـعد حـاالً، ولـيك تكـون لـك عالقـات أفـضل - تحصل عىل مـا تريـد يف الحيـاة

 بحاجـة إىل أن فإنـك - املتـسمني بالعنـاد، وليك تجيد القدرة عـىل قيـادة األشـخاص باآلخرين

 .متتلك القدرة عىل تكون أفضل يف القدرة عىل اإلقناع لدى اآلخرين

مـل األكـرث  التواصل مـع اآلخـرين هـو العافإنوكام قلت من قبل، يف الفصل األول، 

 بـشكل - يف الغالب ستضطرك ظروف حياتك إىل حتمية التعامل أنهأهمية يف حياتك؛ إذ 

ً ستـضطر غالبـا للتعامـل مـع - مـثالً -فأنـت . .املتسمني بالعنـاد مع األشخاص - بآخر أو

  -شخص آخر ليك تتـزوج، ولـيك تنجـب أطفـاالً، ولـيك يكـون لـك أصـدقاء، ولـيك تعمـل 
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بعض الناس يفـضلون :  هناك استثناءات لهذه القاعدةفإنوبعد، . خرين مع آ-بطبيعة الحال 

ا بهم، ويقللون من معدالت احتكـاكهم ٍّأن يحيوا حياتهم مبفردهم، يؤدون عمالً مستقالً خاص

 مـن املهـم للغايـة أن فإنـه ، بالنسبة ألغلبيتنـافإنه حال، ةأيوعىل . باآلخرين قدر استطاعتهم

 وجدت نفـسك عـىل شـاطئ مهجـور، وقـد إذاإنك .. ة مع اآلخرينتكون لدينا عالقات إيجابي

 . ظهر فجأة أشخاص آخرون، فإنني أراهن أنهم رسعان ما يأتون ويجلسون بجوارك

ً ميكنهـا أيـضا أن تتـسبب يف - كام أنهـا مـصدر ال بـأس بـه مـن الـسعادة -إن عالقاتك 

إلقناع األشـخاص اآلخـرين ًوقد تجد نفسك مضطرا .. شعورك بعدم السعادة واإلحباط السلبي

 عرضـك للـزواج مـن أوالخدمـة التـي تقـدمها لهـم، ببأن يتقبلوا وجهة نظرك، سواء فيام يتعلـق 

إن التحدي يكمن يف أن اآلخرين دامئًـا مـا يرغبـون يف أن ..  مجموعة آرائك وأفكاركأوواحدة ما، 

.. ناعهم مبا ال يرغبون فيـهًوقد يكون من عدم الصواب أحيانا أن تحاول إق. يتم إقناعهم من قبلك

 بوجهـة نظـر أوكم عدد املرات التي تم فيها إقناع األشخاص مبا هو ضد إرادتهم : ولنا أن نتساءل

  رمبا يندمون عىل عدم القيام به فيام بعد؟، حكم ما ليقوموا بأداء ىشء ماأو

ام يتـصل  بأن التواصل أمر أفضل بكثري من عدم التواصل في- حال ةأي عىل -إنني أؤمن 

وباإلضافة إىل ذلك، علينا أن نفكر يف األحوال واألمثلة التي تـتمكن فيهـا . بقدرتك عىل اإلقناع

قوة إقناعك من جذب اهتامم الطرف اآلخر؛ إذ قد يكون من األفضل بالنسبة للطـرف اآلخـر، 

 :  متكنت من إقناعه بأن إذا

 ًمينحك عمال. 

 يتوقف عن التدخني. 

 ت التي ال يتناولها مطلقايرغب يف تناول الخرضوا.ً 

 يقوم بإجازة. 

  خدمتكأويشرتي منتجك . 

 يتزوجك. 

  ًمع التفكري يف العائد الذي سيعود عليه(يقرضك أمواال.( 
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هناك مواقف عديدة، ال حرص لها، ميكن أن تستفيد فيها من قوة إقناعك، أنت والطرف 

  التي يكـون طرفاهـاًا للمعادلة، عملية إقناع، عليك أن تنظر دامئأيويف . اآلخر عىل حد سواء

 املعادلـة إىل ا مل تكن تلك هي املعادلـة املـستخدمة، وتحـول طرفـإذاألنه ..  (*)" رابح–رابح "

وعىل .  بدالً من اإلقناع، اإلذعانأو، فنحن وقتها بصدد املناورة والتحكم والقهر " خارس-رابح "

 البـد بالعقـل مـن أنـهاوض املتمـرس،  املفـأو كام يدرك رجـل املبيعـات الجيـد فإنه حال، ةأي

 . تتحرك صوبه يف عمليات اإلقناعً،وجعلها هدفا" الرابح-الرابح"تطبيق معادلة 

 " كل منا يعيش من خالل قدرته عىل بيع يشء ما"

   (**))، كاتب مقال سكوتلندي، شاعر، روايئ1895-1850(روبرت لويس ستيفنسون 

" ألوىل التي حـرضتها يف املبيعـات، وتعريـف كلمـة إنني سأتذكر دامئًا الدورة الدراسية ا

 :الذي سمعته من املحارض وقتها، وال يزال يرن يف عقيل حتى اآلن": مبيعات

ًالبيع هو فن خلق الرغبة يف عقل املشرتي والقناعة املؤكدة بأنه يستفيد متاما "

 ".ًمثلام يستفيد البائع، سواء بسواء

 بالنـسبة لكثـري - إىل حد مـا - منط قديم أوا طراز ذ" للمبيعات"قد يبدو هذا التعريف 

 والزلـت - الـوارد يف التعريـف الـسابق -من رجال املبيعات اليوم، ولكنني أؤمن بذلك املبـدأ 

لقد الحظت دون شك أننـي أتعمـد البـدء يف الحـديث .  ناجح وحقيقي للغايةأنهأرى كذلك 

منـذ " مـشرتون"و"  املطلـق بأننـا بـائعوناينعن رجال املبيعات واملشرتين، وهذا يعود إىل إمي

  .*)**( التي نصل فيها إىل هذا العامل،اللحظة األوىل

                                                 
 .رتجم امل-أي ال تتسبب عملية اإلقناع يف إحداث خسارة ألي طرف من الطرفني  )*(

وهي واحدة من أشهر " جزيرة الكنز " لقد فات املؤلف أن يذكر أن روبرت لويس ستيفنسون صاحب رواية  )*(*
 . املرتجم-كالسيكيات القرن املايض، كام أنه حفيد ستيفنسون مخرتع قطار الديزل 

 . املرتجم-أي منذ اللحظة األوىل للميالد  )*(**
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مـن يتكفـل ( تغيري الحفاضة هو محاولة إلقناع أو الغذاء، والرعاية أجلإن بكاء الطفل من 

، فـسوف يزيـد حجـم )املبـدأي(ستجب لهـذا الطلـب األويل يـقوم بترصف مـا؛ فـإذا مل يبأن ) به

فأنت تقاد بسهولة تامة ملحاولـة طفلـك .. وألن ذلك الطفل يهمك، وألنك تحفل بأمره. (*)بةاملطال

 كـان النـاس إذا - بأرسها -وهكذا تتابع أمناط اإلقناع طوال حياتك ..  يف حاجة إليكبأنه" إقناعك"

 -  يف هـذه الحالـة-يحفلون بأمرك، ويحرتمونك، وبينك وبينهم درجة من التواصل الجيد، فألنهم 

 .تحاول إقناعهم به  ماأوًسيكونون أكرث استعداد ألن يقبلوا ما تقرتحه عليهم، 

ًوغالبـا ..  يحدث فيهأو عملية اإلقناع لهم الجزء األكرب ؛ مام يشغل عاملنا أوإن املبيعات 

ًكمـدير مبيعـات غالبـا مـا يحـصل .. )*(*"تخرب/ تحيك"بدالً من " تبيع"ما يكون من األفضل أن 

، أكرث مـن "كتطبيق عميل" أفضل من الفريق الذي يعمل معه، عندما يقوم بالبيع  عىل نتائج

 الـذي - اسـتطاع الفريـق إذاالوقت الذي ميضيه يف رشح وتحليل نظـري عـن املبيعـات؛ ألنـه 

ً أن يدرك جيدا املنافع التي تعود عليهم، فإنهم سيكونون األكرث مـيال ً لالسـتجابة -يعمل معه 

 . التي تتعامل معهم وترشف عليهم،ارةبشكل إيجايب لإلد

 أنـت - فقـط -تستطيع الحصول عىل كل ما تتمناه يف حياتـك، إذا اسـتطعت "

 " تقدم مساعدة كافية لآلخرين ألن يحصلوا عىل ما يرغبون

 )، مؤلف أمرييك، رجل مبيعات، محارض تنمية برشية-1926(زريج زيجلر 

 فـإن ويف الحقيقـة، -ة مبكـرة للغايـة يف الحيـاة إن عملية اإلقناع يف املبيعـات تبـدأ منـذ فـرت

ًاألطفال، غالبا مـا يكونـون أكـرث املـشتغلني باملبيعـات فطـرًة وبـشكل طبيعـي للغايـة
؛ إذ إنهـم *)**(

 :يتمكنون، بتلك التلقائية، من إقناع والديهم بأن يفعلوا لهم كل األمناط املمكنة من األشياء

                                                 
 . املرتجم-الرصاخ والبكاء يف هذه الحالة  )*(

ًيقصد املؤلف بأن التطبيق العميل املبارش يكون أكرث تأثريا وإقناعا عن تحليل نظري مطول  (**)  . املرتجم-ً
يقصد املؤلف بأن الطفل وقتها ال يدرك فنيات املبيعات واإلقناع بصورة كاملة وإمنا يؤديها بـشكل فطـري أو  )***(

 . املرتجم-طبيعي 
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رائع هذا، فسوف أكـسب كـل الـسباقات يف أيب، إذا اشرتيت يل حذاء الركض ال"

 ."ًاملدرسة، ولك أن تتخيل كم ستكون فخورا يب وقتها

ــي وأيب" ــذلك .. أم ــه ســيمكنكام ك إذا اســتطعتام رشاء هــذا الحاســوب يل، فإن

 ."ًاستخدامه أيضا

أمي، إذا اشرتيت يل هذا املسحوق ذا الفيتامينات املتعـددة، فلـك أن تتخـييل "

ًعرين بها، عندما ترينني قد كربت ورصت كبريا وقوياكم السعادة التي ستش ً." 

 ": الرابح-الرابح " ًجميعا يستخدمون معادلة واحدة هي 

ًإذا أعطيتني هذا، لك أن تتخيل كم سيكون ذلك أمرا جيدا بالنسبة لك" ً." 

 :نحن أكرث قابلية لالستجابة لهذا النمط من اإلقناع عن ذلك النمط

أشـرتي يل هـذا الحاسـوب "أو ". لجديد ألننـي أريـدهاأشرتى لك هذا الحذاء ا"

 ".َّألنه أحدث مام لدي

بـن يعـشق : تقول..  ذي الثالثة أعوام،ًكانت صديقتي سوزان تحيك يل مؤخرا عن طفلها

 الـذي كـان سـابًقا -" بريطانيـا " وأثناء تسوقي، وقعت عيناه عىل اليخت .. القوارب والسفن

 :كان طلبه. .بأدنربه" ليث"ه يف ً راسيا يف مرفأ-اليخت املليك 

 ".ًبريطانيا؟"من فضلك يا أمي، هل ميكننا أن نركب يخت "

 :وبينام كنت أفكر فيام طلبه مني، راح يضيف قائالً

 ".إذا استطعنا ركوب اليخت يا أمي، فسوف تستمتعني بكوب رائع من الشاي"

ًكون أمـرا قـابالً للتحقـق  أن البيع ميكن أن ي- رغم سنة الصغرية -لقد تعلم بن بالفعل 

 .. تم عرضه بشكل غري مبارش كام فعلإذابشكل أكرب، عام يرغب فيه، 

 ومــع اســتمرار نــشأتنا، تتواصــل عمليــة املبيعــات يف كــل منحــى مــن منــاحي حياتنــا، 
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 : حاول أن تتخيل صورة ذلك الزوج، وهو يقول لزوجته. وبشكل تلقايئ

ًوغالبـا مـا ..  طائلـة يف عمليـات إصـالحهالقد بدأت سيارتنا يف تكليفنا أمـواالً" 

ومن ثـم، فإنـه .. أشعر بالقلق من أن تتعطل، عندما أقودها ألذهب بك إىل عملك

 ". بهامن املحتمل أن يدفعنا ذلك إىل إلغاء الرحلة السياحية التي خططنا للقيام

 :أو حاول أن تتخيل صورة الزوجة، وهي تقول لزوجها

يبدو أن تلك ..  تعد نظيفة كام تعودت أن تجدهاهل الحظت أن قمصانك مل" 

ٍّالغسالة تسحب تيارا كهربيا أكرث من الطبيعي أعتقد أن نظام التشطيف بهذه . ً

 ".ًالغسالة يرض املالبس كثريا

الـزوج .. يدل املوقفان السابقان عىل موقفني كالسـيكيني للغايـة مـن مواقـف املبيعـات

ىل رشاء سيارة جديدة، بيـنام تلمـح الزوجـة يف حـديثها يحاول أن يقنع زوجته بأنهام بحاجة إ

 / يــستخدم مبــدأ األمل واللــذة-ا ٍّإراديــ ال -إن كالهــام .. إىل رضورة رشاء ماكينــة غــسيل جديــدة

ً تجنب كل ما يسبب لنا أملا، والتحرك صوب كل أوإذ إننا منيل بطبيعتنا إىل االبتعاد . ؛"املنفعة

:  الطـرفني يحـاوالن ترسـيخ مبـدأ فـإنيف كـال الـسيناريوهني، و.  املنفعـةأوما يحقق الفائـدة 

 ً. عملية املبيعات التي نقدمهاأو مل تتم املوافقة عىل عرض إذاسيحدث األمل 

 البيـع واإلقنـاع عمليتـان متالزمتـان، تحـدثان يف فإن مل نحبه، أو سواء أحببنا ذلك فإنهلذا، 

بيـع كـل ) منـط( نتلقى حوايل ثالثة آالف رسالة ًويؤمن خرباء التسويق بأننا جميعا. الوقت نفسه

يف التليفزيون والراديـو، ويف املواصـالت العامـة، ) كنمط بيع(يوم، فهناك تلك اإلعالنات الواضحة 

 يف كل أولئك الذين يقـدمون منتجـات هـذه -ة حظ ل–ولك أن تفكر يف .. ويف الصحف واملجالت

 والـشعارات التـي تـدلل عـىل مـدى .التي يلبسونها أمناط مالبسهم وماركات األحذية -اإلعالنات 

ومن جهة أخرى، أدركت الـرشكات التـي متثـل .. درجة النجاح املرموقة التي يحققونها يف حياتهم

نايـك وأديـداس، وتـومي هيليجـر، وجوتـيش، : تلك السفارات والعالمات واملاركات التجارية، مثل

 .مجانية)  بيععروض(وسائل دعائية وعديدين غريها قيمة أن يرتدي هؤالء منتجاتها ك
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 تـضع يف اعتبارهـا بعـض ، كل هذه املنتجات والخدمات التجاريـة الواضـحةفإنكذلك، 

) العقيـدة(األشياء، والتي ميكـن اسـتغاللها يف عـروض البيـع مثـل الـسياسة وأمورهـا والـدين 

 ..وطقوسه

ِّصوت لصالحي يف االنتخابات، وسوف أحسن مستوى معيشتك"  ِّ." 

 ".ال إىل كنيستي وسوف أجعل حياتك الروحية يف مستوى أفضلتع" 

التـي نبيعهـا قـد ) األيـديولوجيات(ًإن عديدا من املنتجات والخدمات واألفكار والفلسفات 

 مل نقـم بتلـك العمليـات مـن إذا: والـسؤال اآلن.. َّحسنت بالفعل مـن أسـلوب ومـستوى حياتنـا

 - أنـا (*) عن بديل لها خارج نطـاق تلـك العمليـات؟املبيعات، هل تعتقد أننا كنا سنحاول البحث

(  نطور األشـياء دون بيـع لهـا أو أن نخرتع - بالنسبة لنا - ال أعتقد ذلك ؛ ألنه ال يكفي -ا ٍّشخصي

 ،؛ ألن األشياء بطبيعتها تحتاج بشدة إىل أن تكون مباعة ميكنني أن أتخيل الشخص) دون تسويق

، وأتخيل كم املعاناة )جهاز إلرسال واستقبال الفاكس( نسبة له الذي يحاول أن يبيع أول منتج بال

 ،خـرآكيف ميكنك إرسال فاكس لـشخص : واملقاومة التي لقيها يف هذه املحاولة، متمثلة يف سؤال

 يف أوائـل -ليس لديه جهاز استقبال الفاكس؟ وأقول لقد استغرق أمر إقناع الناس بركـوب طـائرة 

 .ًحيط األطلنطي مرة واحدة، كثريا من اإلقناع والجهد والبيع وتعرب بهم امل-عهد الطريان

 :  ذات مرة،IBM، مؤسس )م1956 -م 1874(واطسون . وكام يقول توماس چ

 ".ال يشء يحدث يف هذه الرشكة، قبل أن يقوم شخص ما ببيع يشء ما"

ًلقد حدثت إيجابيات عدديـة يف حيـاة البـرش؛ نتيجـة ألن شخـصا مـا أقنـع آخـرين أن 

  هنـاك سـلبيات عديـدة حـدثت يف فـإن - كـذلك -ً يقبلوا شـيئا مـا، ولـسوء الحـظ أولوا يفع

 ، فقد باع أدولف هتلر للـشعب األملـاين أطروحـات عديـدة، ميكنهـا أن تحـسن *)*(حياة البرش

                                                 
 . املرتجم-يدة أو تطوير أشياء قدمية مثل اخرتاع أشياء جد )*(

 . املرتجم-نتيجة للسبب نفسه  )*(*
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 -رابـح "هذه األطروحات املتسمة مبعادلـة  واشرتى الشعب األملاين -حياتهم من وجهة نظره 

 أوً صـائبا ًاختيـارا - الحـال بطبيعة -نتج الذي قدمه هتلر للشعب األملاين ومل يكن امل".. خارس

 . بالنسبة لهذا الشعبٍّ كان كارثياأنهلقد ثبتت . .موفًقا، بل عىل العكس

، بيعت لعديـد مـن النـساء الحوامـل )م1970-1960( ففي العقد السابع من القرن العرشين 

 فقـد أدى ذلـك إىل والدة أطفـال ،وكام هـو معـروف. "ثاليدوميد" فكرة رضورة أخذ عقار مسكن، 

ًومرة أخرى، مل يكن هذا املنتج  اختيارا صائبا لبيعه).  أرجلأو أقدام أوأيدي (ذوى أطراف مشوهة  ً. 

 تـم إقنـاعهم بأشـياء، أومييل الناس إىل تذكر تلك األوقات التي بيعت لهم فيهـا أشـياء، 

البيع " لهم، وهذا يعطي املنطقة اإلجاملية لكل من ثبت فيام بعد أنها ليست صائبة بالنسبة 

ًهامـًشا سـلبيا معينـا" واإلقناع  ً مـن املهـم أن نتـذكر أن عديـدا مـن فإنـه حـال، أيـةوعـىل . ٍّ

.  فكرة ما تـم بيعهـاأو خدمة أو ،اؤها إما من منتج ماستيڨاإليجابية تم ا) النواتج(املخرجات 

 واإلقناع، فأنت عندئـذ بـصدد حـصولك عـىل عمـل  كنت تنمي قدراتك ومهاراتك يف البيعإذا

إن األمـر بـصدد أن يتحـول .. أفضل ومستوى أفضل للحياة وعالقات أفضل وحياة أكرث سعادة

 .عنيدة فيام يتصل بقيادة أشخاص ،إىل منط حياة أسهل بكثري

من األمور التي تـستحق أن توضـع يف اعتبـارك، هـي تلـك الـصالت الطبيعيـة، التـي تتمتـع بهـا 

 أوِّحسن بهـا قـدراتك عـىل اإلقنـاع، وأن تلـك الـصالت  التي ميكن أن ُتشخص ميارس اإلقناع والكيفية،ك

 .. وميكنك بقليل من التفكري والتطبيق أن تنمي طاقة اإلقناع وفاعليته،القدرات تكمن يف الالوعي

 األمر يتعلق بالتغيري 

ك فيم يشعر به أغلـب النـاس فام رأي..  يرتبط بالتغيري وبالقدرة عىل إحداثهاالقتناع

بالفعل، !!  فإنني أكاد أسمعك تقول بأنهم ال يحبون التغيري - هذا صحيح -تجاه التغيري؟ 

.. ًإنهم يخشون التغيري ويرونه تهديدا أكرث من كونه فرصـة. إن أغلب البرش يقاوم التغيري

املوظفـون ذات  الذي يتواجد به ،هل ميكنك أن تتخيل رئيسك يف العمل يدلف إىل املكان

 أليـست تلـك حالـة تـدعو كـل ". سوف نقوم بعمل بعـض التغيـريات هنـا:" ًصباح، معلنا
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واحد من املتواجدين إىل الشعور بعـدم االرتيـاح، ويـرى أن مـسألة التغيـري كـأمر يـستوجب 

 !الخشية منه ؟

خر آ جانب أي أو كنت تزمع إقناع شخص ما بأن يغري سلوكه ووجهة نظره واتجاهه إذا

 الشخصية، فأنـت عندئـذ تتحـدث عـن التغيـري يف النزعـة العقليـة لـدى أو حياته العملية يف

ً بحاجة إىل أن يحلل جيـدا الفوائـد فإنه أحد بصدد تغيري طريقة تفكريه، أي كان إذا .الشخص

 موقفـه الحـايل، فـإذا أوالتي ستعود عليه من ذلك التغيري، والتي ميكنها تغيري حياته الحاليـة 

 ستحتاج إىل مهارات وسامت وخـصائص، تجعلـك موضـع فإنكص القائم باإلقناع، كنت الشخ

 .ثقة ومصداقية وقبول لدى من تحاول إقناعهم

 املصداقية 

 -ًال تدعني أضبطك متلبـسا بالتـدخني : "عندما كنت مراهًقا، كنت أتذكر دامئًا قول أمي

من أيب وأمي يدخنان، ومل  ففي ذلك الوقت، كان كل ،وبطبيعة الحال". فهو أمر يرض بصحتك

 فـإنومـن ثـم، ... ًكان مؤذيا لهـام، بـصورة مـا مـن الـصور) التدخني(يكن يبدو أن هذا األمر 

ً أردت أن تكـون مقنعـا ناجحـاإذا ،املصداقية هي واحدة من الخصائص التي سـتحتاج إليهـا ً .

ًدعنا نناقش معا بعضا من الخصائص   .، ونرى كيفية تطويرها وتنميتهااألخرىً

 ) اليقني(اإلميان 

 مل إذا فإنـهوعـالوة عـىل ذلـك، . يؤمن املقنعون الناجحون بأنفسهم ومبا يتحدثون عنـه

 !؟اآلخرونتؤمن مبا تقول، فكيف لك أن يقتنع به 

 الحامس 

ً أناسا ممن يؤمنون مبا يقولون، ولكنهم يفشلون يف التواصـل - طوال حيايت -لقد عرفت 

..  حالأيةاك أناس عديدون يجدون صعوبة يف ذلك؛ وعىل هن..  شغف مع اآلخرينأوبحامس 

 . فعليك أن تتواصل معه بحامس وشغف،ً أردت أن تقنع شخصا ماإذا فإنه
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 املعرفة 

ًأنت تحتاج إىل أن تعرف جيدا ما تتحدث عنه؛ ليك تتيقن من أن لديك كل مـا تحتاجـه 

 . من معلومات وحقائق وأرقام وإحصائيات ودالالت مختلفة

 مهـم بالنـسبة لهـذا الطـرف أنـه ما الـذي تعتقـد -فسك يف موقف الطرف اآلخر ضع ن

 املوافقـة عـىل مـا أواآلخر؟ وعليك أن تضع يف اعتبارك ملاذا يتحتم عىل الطـرف اآلخـر قبـول 

 كان شخص ما يخىش الطريان؛ فليست هناك وجهـة نظـر قـادرة عـىل إقناعـه بـأال إذاتقوله، 

بـل إنـك بحاجـة إىل أن تـضع يف اعتبـارك .. ترصف كاألطفـاليكون سخيًفا، وأن يتوقف عن ال

 كنـت يف موقفـه إذا ،الكيفية، التي قد تشعر بها، والتي قد تقنعك بأن تغـري طريقـة تفكـريك

 يف حاجة إىل أن تتفوق عىل الخوف الذي قد يعـوق - باألحرى -إنك ).. موقف الطرف اآلخر(

 . الفوائد التي تعود عليهم فمن هذا االقتناع/إقناع اآلخرين مبا تعرضه، من خالل املنافع 

 املثابرة 

" ال"ً أردت أن تقنع شخصا ما، فال تستسلم بـسهولة ملجـرد أن تـسمع كلمـة الـرفض إذا

ً متامـا عـن  ولكن بصورة تختلـف-عليك باملثابرة ثم املثابرة ..  عالمة نبذ أخرىأية أوألول مرة، 

تفاعل بصورة سلبية تجاه املثـابرة، والتـي تجعـل تاإللحاح املمجوج؛ إذ ليس من الرضوري أن 

هناك خط ميكنك أن تـضع يف اعتبـارك أال .  تؤمن مبا تقول- بالفعل -الطرف اآلخر يدرك أنك 

ً كن حذرا للغاية، وركز انتباهك يف ردود فعل اآلخرين، وإذا بدا لك مـن الواضـح أيتتجاوزه؛ 

 !ًفورا عن محاولتك إقناع اآلخرينأن ترص عىل ما تقول أكرث من الالزم، فلتتوقف 

 ) القدرة(الطاقة 

إذ ميكن أن تقتنع .. ضع طاقتك يف كل تواصالتك مع اآلخرين، حيث إنها تشعل الحامس

ومعظـم مقـدمي بـرامج . من خالل األشخاص، الذين يتمتعون بطاقة متميزة يف أداء أعاملهم

 وعنـدما كنـت طفـًال،.. همالتليفزيون يستخدمون كل مـا لـديهم مـن طاقـة لتـسويق أفكـار

  كــان هنــاك أحــد العلــامء، ممــن يقــدمون بــرامجهم يف التليفزيــون اســتطاع أن يقنعنــا بــان 
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يم الحلقـة، ومـن خـالل فـرط دالعلوم مادة شيقة من خالل التلويح بيديه يف كـل موقـع تقـ

ًكان عاملا أصيالً مفتونا مبا يقدم إىل درج.. اإلثارة التي كان يقدم بها برنامجه ة الجنون، ولكنـه ً

 .ًكان بالتأكيد قادرا عىل إقناعك باالستامع إىل كل ما يقول

 االتساق والتامسك 

وإذا أردت أن .  يتم احتـسابه وحـسابهيشء كل - تفعله هو أمر مهم أو إن ما تقوله أي

ًتكون مقنعا ناجحا،  ً أن تكون متامسـكا صـادقا ثابتـا مـع نفـسك - عندئذ - ينبغي عليك فإنهً ً ً

ًوإذا حاولت أن تقنع شخصا ما بأن يحافظ عىل ما يبذله مـن وعـود، فمـن . والك وأفعالكوأق

ود االتـصال بـك اسأع: "بذله من وعود؛ فإذا قلت مثالًالواجب عليك دامئًا أن تحافظ عىل ما ت

 أن تعاود االتصال به يف التـسع دقـائق - بالفعل - يتحتم عليك فإنه".. يف غضون عرش دقائق

 ينبغـي فإنـه الـدين، أو كنت تحاول إقناع شخص ما بيشء ما يتصل بالسياسات إذا.. القادمة

قـادة إن . الفلسفات، التي تحاول أن تقنعـه بهـا/ عليك أن تكون ممن يلتزمون بتلك املبادئ 

 قادوا إذايفقدون مصداقيتهم،  (*)األعامل التجارية الذين يتحدثون عن رضورة تخفيض األجور

 . ، وسكنوا يف منازل واسعة، وسافروا بطائرات خاصةسيارات فخمة للغاية

ًليك تكون مقنعا ناجحا، فأنت بحاجة إىل مهـارات وسـامت وخـصائص عديـدة  حتـى مـع ،ً

 الناس فإن حال، ةأيوعىل . ليست هناك ضامنة للنجاح. هؤالء الذين يقيمون معك يف مكان واحد

 .ونهم ويتمتعون بعالقات طيبة معهمأكرث قابلية لالقتناع من قبل الذين يثقون فيهم، ويحب

 استخدام العقل والعاطفة 

أم ) بـصورة عقليـة(ٍّ ما، فهل نحن نقوم بـذلك منطقيـا ءًعندما نتخذ قرارا بخصوص يش

 ٍّعاطفيــا؟ الحقيقــة التــي ال مــراء فيهــا هــو أننــا نــسمح لعواطفنــا أن تحكــم عمليــة اتخــاذ 

 ارد، بكليـة تجـارة األعـامل منـذ ڤعـة هـارويف بحـث أجـرى يف جام.. القرارات التي نقوم بهـا

                                                 
 . املرتجم-يقصد املؤلف كنوع من التقشف ملواجهة األزمات املالية  )*(
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مـن قـرارات الـرشاء تؤخـذ ألسـباب عاطفيـة % 84عدة سنوات مضت، تـم الكـشف عـن أن 

مـن % 100ًيف حني أن عديدا من العاملني يف املبيعـات والتـسويق يـرون أن ) ليست عقالنية(

 .فيام بعد) طقيةمن(قراراتنا بالرشاء تؤخذ ألسباب عاطفية، ثم يتم تربيرها بحجج عقالنية 

 ذات - يف أيامنا هـذه -خذ صناعة موتور السيارة مثاالً؛ حيث تجد أن غالبية السيارات 

حقائـب الهـواء، : موتورات عالية الكفاءة ومقاعد مريحة وعنارص أمان عديدة متوافرة، مثـل 

  الـسيدة التـي تـشرتي سـيارةأوإلـخ، ولـك أن تتخيـل الرجـل ... وآالت سرتيو، وجهاز تكييف

BMW ،جــاجوار، ســتجد كــل هــذه الــسامت املــذكورة ســابًقا يف كــل هــذه أو مرســيدس أو 

 سـيارات رشكـة جـرنال أوالنوعيات من السيارات، التي ميكنك أن تجـدها يف الـسيارة الفـورد 

 BMW يرغب الناس يف دفع أموال ضخمة لرشاء سيارة مـن إذاملاذا : ويبقى السؤال.. موتورز

ًل هي وجاهة، ومواءمـة اجتامعيـة، ورغبـة يف أن تعطـى انطباعـا  جاجوار؟ هأو مرسيدس أو

هذا أمر عاطفي بحت ! لجريانك، أم هل يقترص األمر ملجرد أنك ترغب يف رشاء تلك السيارة ؟

يجادلون بـأن األمـر ال يف اتخاذ قرار، ولكن يف الغالب ستجد أن الذين يشرتون تلك السيارات 

 ".. نقود للحصول عىل سيارة ذات نوعية خاصة دفع مزيد من إنفاق ال"يتعدى منطق

 قوة العواطف؛ فمنذ عدة سنوات مضت، أدارت - عىل وجه الخصوص -يدرك املعلنون 

الربيطانية لالتصاالت حملة إعالمية ناجحة، يف اململكة املتحدة، كـشفت عـن " تيليكوم"رشكة 

اخرتعته الحملة، كـان القادم من فضاء خارجي، الذي " ET"أن ذلك الشخص الضئيل الغريب 

ًسببا مبارشا  ، التـي "تيليكـوم" يف رواج كل منتجـات وخـدمات رشكـة - مبا أثاره من تعاطف -ً

كانت تعاين من عدم ازدهار، ومتكنت تلك الحملة بالفعل من وضع الرشكة يف مجال تنافـيس، 

 !!من جديد، وسط رشكات االتصال

بقيمـة املاركـة التـي ينتجونهـا، بلغـة إن املصنعني عىل درجة كبرية للغايـة مـن الـوعي 

 غالبية األعضاء يرتـدون فإنففي النادي الصحي املحيل الذي أختلف إليه، . املبيعات واألرباح

 وكلنـا يـدرك أن أحذيـة التـدريب تلـك . أحذية تـدريب رياضـية غاليـة، مـن ماركـة معروفـة

 حذيـة رياضـية أقـل ٍّيتم رشاؤها مـن متجـر معـني، ذات تكلفـة عاليـة جـدا، مـع أن هنـاك أ
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هـل ترغـب يف أن يـراك أحـد ترتـدي هـذه : ولكـن الـسؤال املهـم. ًمثنا، وتقوم باألداء نفـسه

 ممن يتخـذون قـرارات منطقيـة كثريونً هناك أناسا فإن ،ًاألحذية األقل مثنا؟ أنا ال أعتقد ذلك

عر األقـل،  خدمة ما، وهم الذين يشرتون األحذيـة الرياضـية ذات الـسأوعند الرشاء ملنتج ما 

 - حـال، أال يعـد ذلـك ةأيوعىل . .ومن املحاالت التي تبيع السلع والخدمات نفسها بثمن أقل

ٍّ قرارا عاطفيا؟-يف حد ذاته  ً! 

 أن رغبت يف إذا أوً أردت أن تقنع شخصا ما، إذاإن الدرس املستخلص هنا يكمن يف انك 

 .إىل أن تستميل عواطفهم عندئذ بحاجة فأنت فكرة، أو خدمة أوًتبيع لهم شيئا ما، 

 النصف األمين من املخ أم النصف األيرس 

 - مناصـًفة -ين بجـائزة نوبـل ام، فاز كل من روجـر سـبريي وروبـرت أورنـشت1981يف عام 

 إىل أن هنـاك - من خـالل هـذه البحـوث -وقد توصال.. لبحوثهام التي أجرياها حول املخ البرشي

.. وأن كالً منهام يؤدى وظائف مختلفـة عـن النـصف اآلخـرنصًفا أمين للمخ، ونصًفا أيرس كذلك، 

 .يهتم النصف األيرس بالعمليات العقلية واملنطقية، ويهتم النصف األمين باألداءات العاطفية

 :يتعامل النصف األيرس للمخ مع

 الكلامت. 

 األرقام. 

 القوائم. 

 التفصيالت. 

 املنطقة 

 :بينام يتعامل النصف األمين للمخ مع

 الصور . 

 لواناأل. 

 التخيل . 
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  الحيز/ الفضاء. 

 اإليقاع. 

 مـن الطبيعـي فإنـهًوألن معظمنا يرتكز التعليم لديه أساسا يف النصف األيرس من املـخ، 

منـذ اليـوم األول للمدرسـة، فأنـت تـتعلم املهـارات . بالنسبة لنا أن نتواصل بأسـلوب عقـالين

اريخ، كنـا نـتعلم أن نتـذكر التـواريخ يف حصة الت. القراءة والكتابة والحساب: الثالثة األساسية

والوقائع، بينام يف الجغرافيا تعلمنا تفاصيل كل دولـة ومكوناتهـا، ويف العلـوم تعلمنـا حقـائق 

وكان املحتمل املمكـن، الوحيـد، يف حـصة . لقد كانت طفولتنا زاخمة بالحقائق واألرقام.. أكرث

 .م النصف األمين من املخ يسمح لنا باستخداأنه حصة الرتبية الفنية أواملوسيقى 

ٍّ أعطينا أسبابا منطقيـإذا بأنهعندما نتواصل مع اآلخرين، فإننا منيل إىل االعتقاد   لـذلك ةً

 سـوف - بطبيعـة الحـال - آنـذاكإن املشكلة .  سيقتنع-ِ عندئذ - الطرف اآلخر فإنالتواصل، 

ني من مخه، ويـستخدم ًتتمثل يف أن الشخص الذي نحاول إقناعه، غالبا ما يستخدم كال النصف

 إذا.  سـيطرةأو ويكون الجانب العاطفي هـو األكـرث سـيادة ،النصف األمين يف اتخاذ القرارات

 لون بـرشتك، أو ، ال يحب لون رابطة العنق التي ترتديها- الذي تحاول إقناعه -كان الشخص 

بيل  لـيس هنـاك مـن سـأنـهالتي تتحدث بها، فمن املؤكـد عندئـذ ) لهجتك( نغمة صوتك أو

 .يجعله يستمع إىل منطقك الذي تعرضه عليه

ً عاما، لديها مشكلة دامئًـا 89ُكانت أمي، التي توفيت منذ بضعة سنوات عن عمر يناهز 

 أنوفهم؛ إذ كانت توقن بأن القراصنة فقط أوًمع الرجال الذي يرتدون أقراطا، سواء يف أذانهم 

.. ً هؤالء الرجال أشخاصـا لطفـاء مطلًقـاهم الذين يفعلون ذلك، وبطبيعة الحال مل تكن تعترب

 أوً أنفه، يحاول أن يبيـع شـيئا مـا ألمـي أوفإذا كان هناك رجل مبيعات، يرتدي حلًقا يف أذنه 

 سرتاه ميت بصلة قرابة للقرصان أنه - كل الثقة - ما، فإنني واثق ءيحاول أن يقنعها برشاء يش

من عقلها لن يشارك يف االقتناع مطلًقا؛ ألنها ؛ إذ إن الجانب املنطقي "الكابنت الدموي"الشهري 

 .ًكونت صورة خاطئة متاما

  أن هناك بعض األفراد، الذين هم بطبيعـتهم أكـرث - حال أية عىل -ومام يجب أن يقال 
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لقد عملت مـع . عقالنية مقارنة باآلخرين، وأنهم دامئًا ما يجعلون رؤوسهم تتحكم يف قلوبهم

كان لدى بعض مـن هـؤالء صـعوبة كبـرية يف .. كنولوجية مشابهةمهندسني وأفراد، يف أعامل ت

ًوكـان غالبـا مـا يـصيبهم .. التعامل مع املصطلحات العملية، من خالل النصف األمين من املخ

 عنـدما يحـاولون أن أوًاالرتباك والحرية؛ خاصتة عندما يجدون أنفـسهم يف موقـف مبيعـات، 

 تـم إعطـاء إذايقدمونها؛ إذ إنهم يعتقـدون بأنـه  خدمتهم التي أوًيقنعوا شخصا ما مبنتجهم 

 بدقة، مع التأكد من سالمة التجريب والفحص املتعلقني باملنتج، مع ضـامن سـعر جخصائص املنت

 كل ذلك سيـساعدهم عـىل إنجـاز عمليـات البيـع، دون أهميـة فإنتنافيس، ورسعة يف التوصيل، 

تهم غري الالمعة ومظهرهم غري املهنـدم قـد وهم يفشلون بذلك يف إدراك أن أحذي.. تذكر لالقتناع

 .يكونان من األمور، التي تعمل ضدهام، وتعوقهام عن أداء العمل املنوط بهام بصورة ناجحة

  بال خصلة أوخصلة شعر مستعارة 

ً قـد تلقـى مـؤخرا زيـارة مـن أنـهخالل سيمنار ما، أخـربين أحـد مـديري رشكـة طباعـة 

وقد كانت تلـك الزيـارة املـرة الوحيـدة . ات الطباعةمهندس، متخصص يف بيع وتسويق ماكين

َالتي تقابال فيها ملناقشة مسألة رشاء ماكينة طباعة، ذات جودة تقنية عالية وبسعر عال أيضا ِ .

 عنـدما جلـس يف مكتبـه، يتنـاقش مـع املهنـدس أنـهأخربين صـديقي، مـدير رشكـة الطباعـة، 

ظة خصلة الـشعر املـستعار، التـي علـت بخصوص املاكينة، مل يستطع أن مينع نفسه من مالح

 تـرى مـا -أنت تتظاهر بأنك لست أصلع : " رأس املهندس، وظلت الفكرة التي تلح عليه هي

إن هــذا املهنـدس، املتخــصص يف بيــع ماكينــات " ً التــي تتظـاهر بهــا أيــضا ؟ األخــرىاألشـياء 

ًام متامـا فرصـة عقـد الطباعة، مل يدرك أن مظهره وعملية اإلقناع التي كان يقوم بهـا قـد هـش

 !!الصفقة؟ كل ذلك بسبب خصلة شعر مستعار

ً أردت أن تكـون مقنعـا، فأنـت بحاجـة إىل إذا فإنـك مل تحبه، أولذا، سواء أحببت ذلك 

مييـل املقنعـون ذوو التـأثري والفعاليـة إىل . تذكر أنك تتواصل مع شخص، ولـيس مـع روبـوت

حـاول أن تـستميل عواطـف . األيـرس منـهاستخدام النصف األمين من املخ أكرث مـن النـصف 

ًالطرف األخر، وتأكد بذلك من أنك ستكون مقنعا ناجحا ً . 
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 األمل أم املنفعة 

 املواقــف التــي تبــدو ســارة، أوتــذكر دامئًــا أن النــاس ســوف يتحركــون صــوب األشــياء 

بـأن ً كنت تحاول أن تقنع شخـصا مـا إذا. ًويبتعدون عن األشياء التي ميكن أن تسبب لهم أملا

يأكل أقل، فال تخربه بأنه سيتحول يف نهاية األمر إىل خنزير بدين ضـخم، فتلـك صـورة مؤملـة 

 أي اسـتيعابًبالنسبة له؛ مام يجعله ينفر من هذه الصورة متاما، ويغلـق أذنيـه وعقلـه عـن 

.  قلل من معدالت تناولـه للطعـامإذالذا، قد يكون من األفضل أن تخربه بأنه .. كالم تنطق به

 يف طاقم السباحة الـذي يعـوم بـه عـىل أوًف يبدو أنيًقا جذابا يف املالبس التي سريتدبها فسو

 .(*)ً يف حامم السباحة، فذلك سيشكل صورة أكرث إسعادا بالنسبة لهأوالشاطئ 

) الرسـوب(جباتهم املدرسية، فال تحذرهم من الـسقوط أ أردت من أطفالك أن يقوموا بأداء وإذا

 عدم قدرتهم عىل تقلد عمل محرتم، وإمنـا أو قدرتهم عىل الذهاب إىل الجامعة، دمع أويف االمتحانات، 

تحدث إليهم عن كل األشياء التي تهمهم وتثري دافعيتهم، والكيفية التي سـيكون عليهـا حـالهم عنـدما 

ق فنحن نغلـ.  وحدهعن األمل تحدث دامئًا عن املنفعة واملتعة ال.. يجتازون االمتحانات بدرجات متميزة

 .المحطات استقبالنا عندما نتحدث عن األمل وال نستمع إىل ما يق

إن الطريقة الوحيدة املتاحـة إىل األرض ألن تـؤثر عـىل شـخص آخـر هـي أن " 

تتحدث عام يرغبـه هـذا الـشخص، وأن تظهـر لهـم الكيفيـة التـي يحتاجونهـا 

 " لتحقيق ذلك اليشء

 )م ، مدرب ومؤلف أمرييك1955-1888(ديل كارنيجي 

 امل الشعور بالرضا ع

  فكــرة ميكــن أن أو حزمــة أو محاولــة بيــع منــتج مــا أوإن محاولــة إقنــاع شــخص مــا 

ًتكون أمرا صعبا للغاية  ً حال، ميكـن أن تكـون تلـك املحاولـة أمـرا سـهالً للغايـة، إذ أيةوعىل . ً

                                                 
 . املرتجم-ميكن أن تكون تلك الصورة التي يتخيلها هي الدافع القتناعه مبا تقوله له  )*(
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 عـىل - بـصورة أساسـية -وضعت نصب عينيك، أن هذه عملية نفـسية، وأن النجـاح يعتمـد 

 .ثري عىل العواطفالتأ

 ء قـرار بخـصوص يشاتخاذالناس لديها ما تحبه وما تتمناه وما ترغبه، وإذا كانوا بصدد 

 .ٍّما، فإنهم منطيا يبحثون عن أشياء جديدة لهم، وهم آنذاك يرغبون يف الشعور بالرضا

عندما تجد نفسك عن نهاية الطرف اآلخر من عملية اإلقناع، وأنت عىل وشـك أن تبيـع 

ً منتجا جديـدا أو فكرة،  قـرار باتخـاذ سـتقوم عندئـذ فإنـكً أسـلوبا مختلًفـا ألداء يشء مـا، أوً

 .عاطفي مؤثر للغاية

 "هل ميكن أن أشرتي ذلك الشخص الذي يحاول أن يقنعني؟" 

 تواصــل يــومي آخــر مــع أي يف أو ، اإلدارةأوهنــاك عديــد ممــن يعملــون يف املبيعــات 

األمر يف غاية البساطة؛ إذ لو أنك ترغب .. ثريهم الشخيصاآلخرين، يفشلون يف إدراك أهمية تأ

 عليـك أوًال فـإن خدمة ما، أوًيف إقناع شخص ما بأن يغري طريقة تفكريه؛ ليك يشرتي منتجا ما 

ًأن تسوق  نفسك جيدا ِّ. 

 تسويق نفسك 

 وأً مربرا أوٍّهل كان األمر منطقيا ..  خدمة ما، كنت قد اشرتيتها من قبلأوفكر يف منتج 

 أوًأن العرض الذي طرحه عليك ذلك الشخص، القائم بالبيع، معينا لك ألن تتخذ قرار الرشاء؟ 

 ً درجة كنت متأثرا بذلك الشخص؟أيإىل 

وقبل أن تتم عملية الـرشاء املهمـة تلـك، . ًاشرتت إحدى صديقايت، مؤخرا، سيارة جديدة

.. ًثـا عـن الـصفقة األفـضلكانت قد أكدت يل أنها ستقوم بزيـارة كـل معـارض الـسيارات، بح

وبعدها بعدة أيام، قابلتها وهي تقود سيارتها الالمعة ذات املاركة املميزة للغاية، كـان سـؤايل 

 :الواضح لها

 "هل حصلت عىل الصفقة الجيدة، التي كنت تحدثيني عنها برشائك هذه السيارة؟"
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ًلقد دفعت فيها بالفعـل مبلغـا مناسـبا.. بالتأكيد: " فأجابتني  كـام أن الـشخص الـذي ..ً

 ".لقد راق يل بالفعل.. باعني السيارة كان لطيًفا للغاية

ً ذلك يجعل األمر واضحا للغاية؛ إذ تبني أنها مل تقم إال بزيارة معرض واحد فإنومن ثم، 

للسيارات، وأنها تأثرت للغاية بأسلوب البائع يف هذا املعرض والكيفية التي عاملهـا بهـا، تلـك 

لقد . كام أكدت للمؤلفا املعرض، دون بقية املعارض، جعلتها تكتفي بزيارة هذالكيفية التي 

ًكان واضحا أن هذا البائع نجح يف خلق ذلك االنطباع والتأثري التي جعلها تقبـل بـأول صـفقة 

واآلن، فإنني ال أقرتح أنها مل تحصل عـىل صـفقة . تعرض عليها يف أول معرض للسيارات تزوره

 حال، فإنني أعرف بالتأكيد أنها اشرتت البائع، قبل أن تقبل العرض الذي أيةجيدة، ولكن عىل 

 .عرضه عليها بخصوص السيارة

ومن املؤسف القول بأن املحتالني البارعني يدركون للغاية تأثري مثـل هـذه املواقـف، وقـوة 

 -بلون  اآلخرين سيتقفإن استطاعوا تسويق أنفسهم، إذاهم يدركون ذلك بأنهم .. التأثري الشخيص

وهناك قصص ال نهاية لها عن أناس بيعت لهم أشياء، مل تكـن موجـودة ..  يقولونهء يشأي -ًغالبا 

وهناك قضية مشهورة عن رجل أمـرييك، دفـع ألحـد املحتـالني .. ً مل تكن معروضة للبيع أساساأو

ًمبلغا ضخام من املال، لقاء رشاء   !!ًوضا للبيعيف لندن، وهو بالتأكيد مل يكن معر" بريدچ تاور"ً

ِّقبل أن تتمكن من إقناع شـخص مـا بأسـلوبك يف التفكـري، أنـت بحاجـة إىل أن تـسوق 

 :وفيام ييل بعض الخطوات التي متكنك من النجاح يف ذلك.. نفسك أوالً

  األول مهم   االنطباع-1

 أي ورغم ذلك، الزالوا يخفقـون يف عمـل -يدرك معظم الناس أهمية ذلك االنطباع 

 حياله؛ إذ يبدو عليهم أنهم يعتقدون أن اآلخرين سـيحبونهم بـشكل أفـضل، يشء إيجايب

ًوهنا ميكن أن يكون صحيحا يف أغلب األوقات، إال أن البـرش .. كلام توثقت معرفتهم بهم

 قرارات أولية رسيعة للغاية نحو بعضهم الـبعض، عنـد اتخاذ مييلون إىل - حال أية عىل -

ِّل إىل االرتباط بتلك القـرارات، ألننـا تقريبـا نكـون التقائهم ألول مرة؛ إذ إننا مني  نتخـذ أوً

َّ قرارا إراديا، عند لقائنا  الأحد عرش  . ٍ، يف غصون أول ست ثوان بعـد هـذا اللقـاءباآلخرينً
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وهذه واحدة من خصائصنا الطبيعية، التي نبنـي بهـا برامجنـا النفـسية التـي تـساعدنا عـىل 

 .البقاء

 بأن األمر مل يـستغرق اعرتفواه من قبل مديري شئون العاملني، َّيف مسح موثق، تم إجراؤ

ما عن املحاور الذي عقد معهم املقابلة، وأن هذا القـرار تـم أية ثانية فقط، ليك يكونا ر30إال 

تتبع أن نـشري إىل رضورة أن س يفإنهولذلك ..  بناء عىل االنطباع البرصي بصورة أساسيةاتخاذه

كيفية التي نبدو بها أمام اآلخرين، وبالتواصل البرصي، وما ينبغي علينـا ً كبريا بالًاهتامماتوىل 

 .أن نقوله عندما نهم بالحديث مع اآلخرين

تجنب .. ًليكن هندامك دامئًا متناسبا مع االنطباع الذي ترغب يف أن تكونه لدى اآلخرين

لـة مـدير بنـك؛  بـصدد مقاب- فعـالً - كنـت فـإن.. تود أن تقولـه الهندام الذي يتناقض مع ما

وإذا كنت عىل . يضفى عليك سمت رجال األعامل للحصول عىل قرض ما، فعليك أن ترتدي ما

 أحد املوظفني ممـن يـشعرون بـضيق، فعليـك أن تتأكـد مـن أوًوشك أن تقابل عميالً غاضبا 

وهذا ال يعني بوضوح أنك تحتاج إىل أن تظهـر .  محرتفوبأداءرضورة أن تبدو وسيم الهندام 

ً حال، كن عىل وعي كاف بأننا جميعا، أيةوعىل .. م مراهق؛ ليك تتواصل مع مراهق آخربهندا ٍ

 . لدى اآلخرين- للوهلة األوىل -وبعضنا اآلخر، نتأثر بدرجة علية مبا نراه 

 االبتسامة   -2

 عندئـذ بحاجـة إىل أن يـشعر فإنـه أردنا من أحد ما أن يشرتينا وأن يقبل ما نقولـه، إذا

 عىل شعور الطرف -ٍّ مبدئيا -ة والراحة، إن االبتسامة السعيدة والصادقة تساعد معنا بالسعاد

عديدين يف مجال  ًساأنالقد قابلت ..  الضيقأو عندما يشعرون بالغضب حتىاآلخر بالسكينة، 

ًوأحيانا الرغبة يف التجهم والعبـوس، ) الرصامة( تتسم مالمحهم بالجدية الزائدة األعامل، ممن

 -نتـابني شـعور بـذلك، فـإنني ا يجعلوننا نشعر بـيشء مـن عـدم الراحـة، وإذا وهم بذلك ال

 .ً ال ميكن أن أكون مستقبالً جيدا ملا يقوله اآلخرون-إجامالً 

، "إنـدورفينز" هرمـون انطـالق يـسبب نـهإًاالبتسام أيضا مسألة طيبة بالنـسبة لـك ؛ إذ 

 تتبع ذلــك أنــك سويــ. كًالــذي يــسبب اإلحــساس بالــسعادة، ومــشيعا لــك اإلحــساس بــداخل
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ًلقد قابلت شخـصا مـا مـؤخرا، كـان يف غايـة . ستكون بحاجة إىل أن تعتني بأسنانك وتنفسك ً

كانـت املـشكلة الوحيـدة بالنـسبة يل أننـي مل أسـتطع .. السعادة، ألن يخربين بكل مـا يخـصه

تكـون النـاس .. الرتكيز، فيام كان يقوله؛ بسبب الرائحة غري املقبولة التي كانت صادرة من أنفاسه

وبطبيعـة الحـال، .  شخص منفرج األسارير وذى ابتسامة رائعـةأي؛ "نعم"أكرث قابلية لنطق كلمة 

ً وجها ذا ابتسامة سعيدة لن يكون شيئا مناسبا مع وجه غاضب فإن ً  . متضايقأوَّ

 املصافحة باأليدي  -3

ق دون  واضـحة وقـوام ممـشوبابتـسامةافعل ذلك بصورة إيجابية وحازمة ومـشفوعة 

ً يحمـل انطباعـا لـيس يف صـالحك، بعـض النـاس - عىل وجـه الخـصوص -؛ إذ إن ذلك انحناء

 اكتفيـت إذا.. ن أيـديهم ليقومـوا مبـصافحتهمونهم يظلـون يف انتظـار أن ميـد اآلخـرإيقولون 

ًبالوقوف ملجرد التعبري عن املصافحة، فلن تحدث أبدا؛ إذ البد أن يبدو ما يعرب عن استعدادك 

 يـساعد يف البدايـة عـىل تـشكيل نـهإله قـوة مـؤثرة للغايـة؛ إذ ) اللمس(إن التالمس .. لذلك

..  تـؤثر عليـهأوًعليك باملبادرة باملصافحة كلام لقيت شخصا تـود أن تقنعـه .. املبديئاالرتياح 

ً كـان الطـرف اآلخـر مرحبـا بـذلك أم معرضـا إذاوفيام ييل مقرتح، ميكن أن يخربك عام  غـري (ً

ًح أحدا ما أن تجعل اتجاه يـدك يف اتجـاه عقـارب فملبادرة، إذ عليك وأنت تصابتلك ا) مرحب

، فإذا راحت يد الشخص اآلخر تتحرك يف اتجاه معـاكس ]من اليمني إىل الشامل) [(الساعة 

 أو قد ال يكون عىل وفاق تام معك سواء عىل املستوى العميل أنهالتجاه يدك، فهذا قد يعني 

 اتجهت يد الشخص اآلخر يف االتجاه نفسه الذي حدده يدك، فهذا يعني أن إذاأما .. الشخيص

 .ًهذا الشخص لديه قبول لتلك املصافحة، وأنه أكرث اسرتخاء وشعورا بالراحة

؛ مـام يـساعد عـىل أن (*)ًبعض الناس، ال سيام السياسيني، يفضلون الـسالم باليـدين معـا

ًتكون لدى الطرف اآلخر انطباعـا مـؤثر  وعنـدما تقـوم مبـصافحة شـخص مـا بيـدك، . ا وفـاعالًً

                                                 
 . يده األخرى فوق يد من يسلم عليه ـ املرتجمأن يتم السالم بإحدى اليدين ثم يضع )*(
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ٍّ، فهـذا يحمـل انطباعـا إضـافيا مبـدى األخـرىعليك أن تحاول مالمـسة كتفـه بيـدك   االرتيـاحً

قم بذلك برسعة وثبات ويف كل مرة تلقـى فيهـا هـذا الـشخص، فهـذا يـساعد عـىل . والقبول

 هـذا الـشخص، كـام يجعلـك تثبيت املشاعر اإليجابية وترسيخها فيام يتصل بشخصيتك لـدى

 ..ًشخصا مختلًفا بالنسبة إليه

 استخدم كلامت إيجابية رصيحة   -4

ًعا رائعا بالكيفية التي تبـدو بهـا، وابتـسامتك ا انطب- لدى الطرف اآلخر -بعد أن تحقق  ً

 أوكلـامت غـري صـائبة "تنـىس، ال تنـسف كـل ذلـك بـأن تقـول  الودودة ومصافحتك التـي ال

 غـري ءالناس إىل اإلميان مبا يرونه أكرث من اإلميان مبا يسمعونه، ولكن قول يشيل مي ؛ إذ"موفقة

يف والحيلـة يف األمـر تكمـن ..  غري واضح ميكنه أن يفسد كل عمليـة تـسويق الـذاتأوموفق 

ن تنطقه عنـدما أ أن تفكر فيام تنتوي أن تقوله، قبل - عىل األقل - أوالقدرة عىل أن تخطط، 

 ال ميكن التخطيط لكل اللقاءات، التي نتلقى فيهـا بأشـخاص أنهنى أتقبل إن. ً شخصا ماتلتقي

.. يحة واألسئلة الواضحةمن الجمل الرص) مخزون(ومن ثم البد أن تكون لديك عتاد .. آخرين

 أو رئيسك يف العمل، ومن املحتمل كذلك أن يكون زميلـك يف العمـل، أوت مدير بنك فإذا زر

 ورصاحـة ح ينبغـي عليـك أن تعـد تلـك الكلـامت بوضـوفإنه.. حتى معلم طفلك يف املدرسة

 .وشفافية

من االسرتاتيجيات الجيدة أن تدع اآلخرين يتحدثون كلام أمكـنهم ذلـك، ومـن 

أخربين، كيف ميكنك أن تتمتع بإجازتك .. أنت تبدو بحال طيبة.. أهالً يا جو"ثم 

 ".يف فلوريدا؟

 هل هذا -أحب تصميم مكتبك إنني بالفعل .. صباح الخري أيها السيد سميث" 

 !"التصميم مريح بالفعل يف أداء العمل؟

إن قيادتها أمـر .. إنني أحب سيارتك الجديدة.. اكچأنه ألمر طيب أن أراك يا " 

 !!"ممتع للغاية 
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 تحتاج إىل كلامتك اإليجابية الرصيحة املبارشة؛ ليك تكون فإنك ،عندما تقوم بتسويق نفسك

ٍّإيجابيا، وحقيقيا   أوً من املهم للغايـة أيـضا أن تنـادي أنهكام .. وتتوقع استجابة مامثلة) ٍّجوهريا(ٍّ

 . ولكن برشط عدم اإلفراط يف ذلك- داللة عىل عمق التقارب -تخاطب الشخص باسمه 

 مزعجـة يف فنـدق يف مدينـة أبـردين مـضطربةمنذ عدة سـنوات مـضت، قـضيت ليلـة 

).. ع يف املـشكالت، أثنـاء إقـامتي يف الفنـادقعىل مـا يبـدو أننـي محظـوظ بـالوقو) (أيرلندا(

ًوعندما كنت أقوم، بإنهاء إجراءات املغادرة، طلبت مقابلة املدير؛ فلقد كنت مرهًقا وساخطا، 

ظللـت أذرع املجـاز بـني صـالة "وأردت أن أخربه بكل ما حدث يل يف فندقه املزعج الصاخب 

 عـن عتقـدهأا مبا هللكيفية التي سأخربه فيبا، أعد نفيس ااالستقبال وقاعة االنتظار، جيئة وذه

 وفجأة اقرتب منى رجل أنيق امللبس للغاية، عرب ردهة الفندق، وقد مد.. هذا الفندق بالفعل

 :ًيده مصافحا، وقد منحنى ابتسامه هائلة، وهو يقول

أنا املدير العام للفندق، ..  اليستاير ماكدونالداسمي. .ا السريفريويزرأيةصباح الخري " 

مضيت عندنا ألقد أصبت بخيبة أمل حيث سمعت أنك قد .. كم أسعدين لقاؤكو

 ".ومن ثم، أرجوك أن تخربين بالضبط ماذا حدث؟.. ليلة مزعجة من فضلك

ًلقد أرسين متاما بهذا املدخل اإليجايب الودود للغاية، لدرجة أنني فقدت أغلـب تركيـزي، 

لقد استطاع .. توى تقدميها له عندما أراه، التي كنت أنشكوايفيام كان ميكن أن أدرجه ضمن 

" املفكر"إىل صيغة "  املتحديأو يءبرنامج الجر" من تغيرييلديه " برنامج املفكر"مدخله من 

ً غاضبا، وقمت برشح وتوضيح - بعد ذلك - أن أكون ٍّ من الصعب عيلأنهلقد وجدت .. كذلك

 . الشديداعتذارهبحدث يل واستمتعت ما 

أهـالً بـك، أنـا : "ً كان قد اقرتب منى، وقال شيئا عىل هذا النحـوإذا نهأ: ولك أن تتخيل 

فمن املحتمـل بـصورة كبـرية أننـي كنـت سأصـب جـام !" كيف ميكن يل أن أساعدك؟.. املدير

 ". وقت أكرث صعوبةيه معقغضبي فوق رأسه وسيصاد

 - الناس ومل يفشل هذا النمط يف إثارة دهشتي، عندما أرى الكيفية التي يقول بها بعض

 :ً أشياء سلبية عىل هذا النحو-ًعندما يلتقون شخصا آخر 
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َّيا إلهي، أنت تقريبا تضع عىل أعباء ال قبل يل بها"  َّ ً" 

ًهـل كنـت مريـضا الفـرتة .. أنـت ال تبـدو يف أحـسن األحـوال.. أهالً يا جـون" 

 !"املاضية؟

  *)(!"ًهل ترتدي رباطة العنق هذه وفاء لدين عليك؟.. أهالً يا بوب

إن األفراد الذين يقولون مثل هذه األشياء يفشلون يف إدراك التأثري الـذي تحدثـه هـذه 

 زمالئهـم يف أواألقوال عىل اآلخرين، وهم عندئذ يتعجبون عن سـبب عـدم تقبـل أصـدقائهم 

ومـن .. ٍإنك تريد من الطرف اآلخر أن يتقبل ما تقولـه ويتقبلـك يف آن واحـد. العمل لكالمهم

 . حيوي أن تجعلهم يشعرون بالرضا والقبول، ويف إطار عقيل إيجايب أمرفإنهثم، 

ًكن مستمعا رائعا   -5 ً 

ِّ لـيك يـسوقوا أنـهوهذا أكرث العوامل أهمية لتسويق نفـسك؛ إذ يعتقـد معظـم النـاس 

ًإننـا جميعـا . أنفسهم لخلق انطباع لدى اآلخرين؛ فهم بحاجـة إىل أن يتحـدثوا عـن أنفـسهم

 عـىل الـصعيد االجتامعـي، إنهـم يخربونـك بكـل مـا أواص سواء يف العمل قابلنا هؤالء األشخ

 الحـصول عـىل عمـل، مـؤهالتهم، أجـليريدون إخبارك به عن أنفسهم، وعـام يفعلونـه مـن 

وأنواع السيارات التي يستطيعون قيادتها، واألماكن التي يرغبون يف قضاء أجازاتهم بهـا، ومـن 

ًوهذه املعلومات غالبا مـا تكـون .. وأكرث من ذلك.. فالهممل قدر املهارة التي يتمتع بها أطحي

 .ذات صلة ببعضها البعض

نحن نحب أن نقيض اإلجازة يف توسكاين، ألنها كانت املكان الـذي قابلـت فيـه "

 ".زوجي ألول مرة عندما أنهيت دارسة الطب، وأكملت أنا رسالة الدكتوراه

الريف للحضور يف كل أحـداث ألنه كان يتحتم عىل ابنتي أن تسافر يف جولة ب"

للــسباقات التــي تتابعهــا، اضــطررنا إىل رشاء ســيارة رانــج روفــر، تــتمكن فيهــا 

 ".بسهولة من متابعة كل هذه األحداث

                                                 
 .أي لإلشارة إىل أنها سيئة للغاية ـ املرتجم )*(
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ِّوهذه ليست الطريقة التي تسوق بها نفسك، وليست بالتأكيد الطريقة ألن تبدأ عملية 

 :والخطوات التي تدعم بها تسويق نفسك هي. إقناع

 سئلةطرح األ. 

 االستامع. 

 التظاهر باالستامع. 

 :إن مهارات االستامع الجيد تحقق فائدتني رئيسيتني، هام

كيفيـة تفكـريه، بـم يـشعر، ومـا األمـور : ًميكنك أن تجد أشياء كثرية تخص الطرف اآلخـر -1

 .املهمة بالنسبة له

مهـم أن تبني للشخص اآلخر أنك تفكر يف قدر أهميتـه بالنـسبة لـك، أى إن مـا يقولـون  -2

 وصلت تلك الرسالة منك إىل اآلخرين، فـإنهم إذاو.  وأن تعطيه قدره بالفعل،بالنسبة لك

 .قد يقومون بتسويقك بشكل أفضل وعىل نطاق أوسع

نع ص أردت أن تـإذا االستامع هو املهارة األكرث أهميـة، فإنوكام قلت يف موضوع سابق، 

دامئًا عندما كنـت أديـر بـرامج ذلك كد أود أن أؤ. ًأشخاصا، وتتعامل مع الصعاب واالعرتاضات

ً عديدا من املشتغلني يف املبيعات يرغبون يف التحدث بإسهاب فإنالتدريب عىل املبيعات؛ لذا 

 خدمتهم الرائعة التي يقومون ببيعها، ومـن ثـم أشـجعهم عـىل االسـتامع أوالً أوعن منتجهم 

ًثانيا واالستامع ثالثا   – كذلك - أعاملهم، ومن املهم للغاية أنني  أرادوا أن يكونوا ناجحني يفإذاً

 .  تستوعب النقاط التالية بدقة متناهية أنقرتحأ

 باسـتاملةًتظاهر باالستامع استخدم كثريا من مفردات لغة الجسد الواضحة واملبارشة، وقـم 

ًاملتحدث من خالل ميلك ناحيته أثناء تحدثه، محافظا عىل تواصل برصي جيد، واإلمياء برأسك من 

 أظهـر مـشاعرك -قم بتغيري تعبرياتك الوجهيـة املتجاذبـة مـع مـضمون مـا يقـال ... حني إىل آخر

يتسم معظم الرجال بتلك الرباعـة، ت يف ذلك الصدد بالفعل، بينام الالنساء بارعا.. للشخص اآلخر

 مـا جـاءتهم الفرصـة للتحـدث، انطلقـوا يف إذافمعظم الرجال يستمعون بال اكرتاث شديد، حتى 

 .. حدث دون توقف، عىل الرغم من وصول الرسالة املقصودة إىل الطرف اآلخرالت
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ٍّأنت ال تستمع إىل، كام أنك لست مهتام كذلك مبا أقول؛ إذ إنك تفكر يف يشء "  َّ

 ".آخر

؛ فـإذا كـان عنيـد من املهم للغاية أن تدرك ذلك، ال سيام عندما تقوم بقيادة شخص نهإ

 أنـك ال - األسـوأ - أو بأمره، تحتفي وأنك ال ،ال تستمع إليه يعتقد أنك أوذلك الشخص يفكر 

ا يف مواجهة مشكلة ليست هيئـةفإنكيهمك أمره باملرة،   كـل لغـة الجـسد فـإن ،لـذلك..  حقٍّ

 :ًالواضحة تجعلك واثقا من إدراكك لقولك تلك الكلامت

ا  " -.. " إنني أدرك"   ! "واو " -"  ها -أوه  " -حقٍّ

هنـاك أنـاس عديـدون ".. املفكـر" داخـل الربنـامج الـسلويك احتفظ بـنمط تفكـريك

إذ ..  تصوراتهم الخاصة بأن تتـدخل فـيام يـستمعون إليـهأويسمحون ملشاعرهم الذاتية 

لقـد . ًإنهم يستمعون من خالل مرشحات، تعتمد أساسا عىل الكيفية التي يرون بها العامل

نـت طفـالً، كانـت تـأيت لزيارتنـا، أعتدت أن أقابل خالتي موىل، شقيقة والديت، وعنـدما ك

 : وكانت دامئًا تسألني

 "كيف حالك أالن؟ هل أنت عىل مايرام ؟ هل تتمتع بالذهاب إىل املدرسة؟" 

 :ًوكنت غالبا ما أجيبها بيشء من هذا القبيل

 ".كام أنني أمتتع بالذهاب إىل املدرسة.. إنا بالفعل عىل ما يرام يا خالتي" 

 :ل ألميوكنت آنذاك أسمعها تقو

أنه ال يبدو وكذلك بالنـسبة يل، .. أنا ال أعتقد أن اآلن سعيد للغاية مبا هو فيه" 

 ".لذا أعتقد أنه من املحتمل أن تكون دليه مشكالت يف املدرسة

 وألسباب كانـت معروفـة فقـط لـديها، الزلـت أجهلهـا حتـى اآلن، كانـت خـالتي تخـرب 

 لقـد كـان .. حقيقيـة عنـى وعـن ذهـايب إىل املدرسـة بتلك األمور غري ال- وال أدري ملاذا -أمي 
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 يعتمد عىل الكيفية التي كانت تشعر بها يف أيام مامثلة يل، وهي - يف أغلب احتامالته -األمر 

لقد كان عقلها يرفض أن يجعلهـا تـسمح لنفـسها بـأن . طفلة، وكيف أنها كانت تكره املدرسة

 .ًمتعا بذهايب إىل املدرسة مستأوًتؤمن باحتامل أن أكون سعيدا بحيايت، 

وميكن أن يكـون مـن الـصعب للغايـة أن تحـتفظ بعقـل مـستنري، وذهـن متفـتح، وأن 

ًإننــا جميعــا لــدينا مرشــحات يف عقولنــا الالواعيــة، خــالل .  يقــال لنــاا ملــ- حقيقــة -نــستمع 

ًميعـا إننـا ج. إفهامنـايحها ليك تتناسب مـع قاملعلومات الواردة إلينا، والتي نقوم بضبطها وتن

 فعليك أن تـدير ،ًربك شخص ما شيئا ماخ لذا، فإذا أ-مختلفون يف الكيفية التي نرى بها العامل 

 ".املفكر" مرشحاتك وتحتفظ مبراجعة برنامجك السلويك 

ٍّوهذا يبدو إجراء مهنيا؛ إذ . قم بالتدوين مبارشة  يعطي االنطباع بأنك مهـتم، ومـن نهإً

لقد وجدت نفيس يف املوقف، الذي كنت أقوم . سجالً مبا قيلً يعطيك بيانا مأنهالواضح كذلك 

أال تريد أن تدون : "ًبعض النقاط موضحة لشخص آخر، وكنت أقول أحيانا) تدوين(فيه بعمل 

 وكانـت ،" أمر طيـب، وسـوف أتـذكرهنهإ" وكان الذين يتلقون سؤايل، يجيبون بقولهم " ذلك؟

 .  أغلب األوقاتًتعطيني شعورا باالرتياح يف هذه اإلجابة ال

عتـدت العمـل دامئًـا يف ا) التواصـل البـرصي ( أنظر إىل الطرف اآلخر مبـارشة يف عينيـه

 شاشـة صـغرية ذاتيـة بـني نفـيس وكـل ّي كانـت لـد،مكتب بسيط األثاث مفتوح، ورغم ذلك

ًلقد اعتدت أن يتشتت انتباهي دامئًا، بسهولة شديدة، مركزا عـىل أتفـه األمـور . (*)شخص آخر

ة تليفونية مهمة، تعودت أن أغمض عيناي ؛ ليك أتوقف عن مل مكاّيسطها؛ فإذا كانت لد أبأو

وعنـدما أجـد نفـيس يف . خـر يف املكتـبآ بـشخص مـا أو انشغالها بيشء مـا أوتشتيت نفيس 

ّ كان يتعني عيل أن أركز بشدة، وأن أقـاوم إغـراء النظـر ،ًمحادثة مبارشة، وجها لوجه، مع أحد

 ).. أراقب ما يحدث خارج املكتبيك( ف الشخص الذي يحادثني إىل ما يتجاوز كت

ًأنت لست مضطرا ألن تحملـق يف الـشخص اآلخـر، ولكنـه مـن املهـم أن تحـتفظ معـه 

                                                 
 . املرتجم-يقصد املؤلف أنه كان يضع لنفسه مرآة يراقب فيها تواصله مع اآلخرين  )*(



 163قوة اإلقناع 
 

 

، عىل أن تركز بعـد ي النظر إليه لربهة قصرية وبشكل عفوى أن تتفادأيبتواصل برصي جيد، 

 من الكتاب، كنا قد ناقـشنا العوامـل يف الفصل الثالث. يذلك عىل رضورة تحقيق التواصل البرص

الخمسة للنجاح، حيث تحدثنا عن الربمجة اللغوية العصبية، وكيف ميكن لهذه الربمجة أن تفيدك 

تعلمك الحركات املـؤثرة للتواصـل ) NLP(إن تلك الربمجة اللغوية العصبية .. يف مهارات تواصلك

 ..ا يفكر فيه اآلخرونالبرصي، وكيف ميكننا الحصول عىل رؤية ثابتة سديدة مل

 كان االتجاه البـرصي لـشخص مـا ناحيـة اليـسار إذا فإنهوبلغة اصطالحية أكرث بساطة، 

 كـان ينظـر ناحيـة إذاأمـا .. ٍّ يتذكر موقًفـا مـا خاصـا بـهأنه هذا يعني فإنأثناء تحدثه إليك، 

 قـد هفإنـوبكلـامت أخـرى، .  رؤيـة مـاأو بصدد تكوين موقف مـا أنه هذا يعني فإناليمني، 

قـم بتجريـب تلـك الحقـائق مـع أصـدقائك، دون أن تخـربهم (يصطنع لك كذبة ليخربك بهـا 

عيـونهم التـي يقومـون بهـا عنـدما / ً، وراقب جيدا الحركات البسيطة لنظرة عينيه )بدالالتها

يف هل اتجاههم البـرصي ينحـو ناحيـة اليـسار أم ناحيـة اليمـني؟ فـإنني .. يخربونك بقصة ما

، ) يـستخدم يـده اليـرسىأي(  كان بعضهم أعـرس إذاه أن أخربك بذلك، ولكن الحقيقة أن أكر

 .(*)قلناه يف السطور السابقة  تفسري حركة عينيه يتم عكس مافإن

جعل أسئلتك عارضة وليست مقصودة، فذلك أمر يساعد عىل فهمك ويخرب الطرف اآلخـر ا

 . ٍّتعيد ما قاله الشخص اآلمر توا أوًبأنك تحفل مبا يقوله، وأحيانا يكون من املفيد أن تصوغ 

إن ما تقول يا سري سميث يعني أن هذا املنتج كبري للغاية عـىل مـا تقـوم بـه " 

 ".من أعامل

، قد يكون عنيدًهذا ميكنه أيضا أن يساعدك يف توىل زمام املبادرة يف املحادثة مع شخص 

 .من يتحدثون أكرث من الالزمم

                                                 
ن ينظـر إىل اليـسار، أي إذا كان ينظر إىل اليمني فقم بتطبيق التفسري الخاص مبن ينظر إىل اليسار، أما إذا كـا )*(

 .فقم بتطبيق التفسري الخاص مبن ينظر إىل اليمني ـ املرتجم
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ّدف إىل تحقيقـه، لـيس لـدى شـك يف أنـك تـدرك ز عىل ضبط نغمة صوتك مع ما تهركِّ

كلنـا مـاهرون يف إدراك طبيعـة صـوت .. أهمية ذلك يف تحديد املعنى املقصود مـام يقولونـه

ًالطرف اآلخر، ولكنه يظل من املهم أن نركز عىل مـا قـد يحـدث أحيانـا مـن فـروق يف نغمـة 

 بـصدد كنـت إذا. خـرالصوت، قد تؤدي إىل فروق يف املقاصد التي يتحدث عنهـا الـشخص اآل

: هل أعجبـك اقرتاحـي؟ فيجيبونـك" ، فيمكنك أن تقول عنيد توجيه شخص أو إدارة أوقيادة 

؛ وتأكد من صـدقهم يف التعبـري عـن سـعادتهم، قبـل أن تواصـل " نحن سعداء باقرتاحك،نعم

 مبنتهـى -حديثك معهم؛ إذ إنك استطعت أن ترتجم نغمة أصواتهم وما بها من فروق طفيفة 

 . ٍقة إىل ما يقابلها من معان، حتى قبل أن تواصل حديثكالد

 لـدى الـشخص - أول ما تالحظـه - اليشء الذي تالحظه إذ إناستمع بعينيك ال بآذانك، 

، فأنت لـست عنيدًعندما تجلس وجها لوجه يف مقابلة مع شخص . اآلخر، هو اتجاهه وميوله

  أو–  متـضايًقاأوًب كونـه غاضـبا  عبقريتك يف أن تكتـشف سـبأوبحاجة إىل أن تجهد ذهنك 

ً إشارات لغة الجسد ميكنها أحيانـا أن تكـون رقيقـة للغايـة، ومـن ثـم فإنعىل الجانب اآلخر، 

تذكر مـا قلتـه سـابًقا .. فإنها مهمة يف االحتفاظ بتواصلك البرصي، مثل حرصك عىل االستامع إليه

للفظيـة؛ حيـث يـتم فيهـا االسـتامع عن اتجاهات العني؛ إذ عليك كذلك أن تالحظ اإلشارات غري ا

 .مواجهة صعوبة وضعه يف سياق لفظي ماهى ، اآلخرإىل ما مل يقله الطرف ) االستنتاجباألحرى (

ٍّ هناك إغراء قويا ألن تقـاطع حـديث اآلخـرين، إمـا فإنال تقاطع عندما يتحدث الناس،  ً

 ..ذا اإلغراءمن فضلك قاوم ه..  تقديم حل للمشكلة املطروحةأوبإجابة سؤال ما، 

 تحدث عن اهتاممات الطرف األخر  -6

هل تتذكر ما كان يحـدث يف العـصور الـسابقة الخـرتاع الكـامريات الرقميـة؟ وهـل 

تتذكر الفرتة التي كان يتحتم عليك أن تنتظرها؛ ليك ميكنك استالم الـصور التـي التقطتهـا 

 الشاطئ، ومـع أفـراد يف إجازتك بعد أن يتم تحميضها ؟ كل تلك الصور مع األصدقاء عىل

بني كـل هـؤالء، مـن . العائلة الذين قابلتهم، واألماكن التي ذهبت إليها أثناء تلك اإلجازة

 هو الشخص الذي ستنظر إليه قبل غـريه يف هـذه الـصور؟ رمبـا تكـره أن تعـرتف بـذلك، 
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ًلقـد بـدوت جيـدا يف .. "ولكنك تدرك أنك دامئًا سوف تبحث عن نفسك بني كل هذه الـصورة

ًلقد بـدوت بـدينا للغايـة يف هـذه  " أوًتربزين بشكل جيد،  هذه الصورة ال "أو ،"هذه الصورة

 ".الصورة

ونحـن نـشعر بـالقلق إزاء الكيفيـة . نحن األشخاص األكرث أهمية يف العامل الذي يخـصنا

ذاتية  إن صورتنا ال.التي ننظر بها، والكيفية التي نبدو بها، والكيفية التي يتصورنا بها اآلخرون

ًوهذا يفرس سبب أن عديدا مـن البـرش .. هي اليشء األكرث أهمية كذلك يف العامل الذي يعنينا

 أوإننا نـشعر أن صـورتنا الذاتيـة سـوف تأخـذ منحنـى .  مخاطبتهاأويخشون مواجهة العامة 

 أوحدث بهـا تتانثناء غري طبيعتها؛ فيتبادر إىل أذهاننا أن اآلخرين ال يحبون الطريقة التـي سـ

 .الطريقة التي تبدو بها، ومن ثم يحرصون عىل جعلنا ندرك ذلك من خالل السخرية منها

 -لينـا ينبغي ع فإنه، عنيدةوق أنفسنا وأن نصبح خرباء يف قيادة أشخاص ِّ أردنا أن نسإذا

 إلـيهم، فيجـب أن ثدوعندما نتح.  بالصورة للذاتية للطرف اآلخر أن نتباهى-بصورة متواصلة 

ًإن هنـاك أناسـا . كذلك عن اهتاممات الطرف اآلخـر ولـيس اهتامماتنـا نحـنيكون الحديث 

 .عددين، ممن يقعون يف رشك الحديث املفرط للغاية عن أنفسهم

كيـف تـربح عمـالء "إنني أحب القصة التي وردت يف كتاب مايكـل لوبويـوف، بعنـوان 

كيف أنها كانـت ً؛ إذ يتحدث عن سيدة صغرية، تزوجت مؤخرا، و" وتحتفظ بهم طوال حياتك

 ":بوب"بدًال من " بل"توضح لصديقتها سبب أنها قررت الزواج من 

ًمتعلام بشكل جيد، حاد الذكاء .. ًوسيام.. بوب كان كل يشء: "قالت لصديقتها" ً

ٍّوميارس عمالً راقيا مهام ، كنت أشعر "بوب"ويف الحقيقة، فإنه عندما أكون مع . ً

 ".ملبأنني مع الشخص األكرث روعة يف العا

 ؟"بوب"من " بل"إذا ملاذا قررت االرتباط بـ :" فتساءلت صديقتها قائلة 

كنت أشعر بأنني مع الرجل " بل"ًحسنا، ألنني عندما كنت أتواجد مع : "فردت

 ".األكرث أهمية يف العامل
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عندما نقوم بتسويق أنفسنا، فإننا بحاجة إىل أن نتحدث إىل اآلخرين عـن األشـياء التـي 

ال .. وإذا حاولت أن تقنع هؤالء الناس، تحدث عن الكيفية التي سيـشعرون بهـا. .يهتمون بها

 ". فعلت ما أقرتحه عليكإذاًسأكون سعيدا بالفعل : "تقل

 :وإمنا عليك أن تقول

 ".فكر يف قدر السعادة التي ستكون عليها إذا قبلت اقرتاحي" 

 :  تقلعندما يخربك شخص ما عن األجازة التي قضاها يف فلوريدا، فال

وأحببت عامل ديـزين، كـام ذهبنـا إىل بعـض الـشواطئ .. ًلقد كنت هناك أيضا" 

ًالساحرة، وقضينا هناك وقتا ممتعا للغاية ً." 

 :بل يفضل أن تقول

 "ما أكرث يشء متتعت به يف إجازتك؟.. لقد كنت هناك ذات مرة" 

ين معرفتـه، إن األمر يحتاج إىل إدراك ووعي ثابت، األمر الذي يفوت عىل الكثري

فيقعون يف رشك التحدث بـإفراط عـن أنفـسهم، بـدًال مـن التحـدث عـن اهتاممـات 

 :اآلخرين

، فعليك أن تهتم باهتاممات )ًمثريا الهتامم اآلخرين(إذا أردت أن تكون شيًقا " 

 !".اآلخرين

 كـذلك -هناك ست خطوات، ميكنها أن تساعدك عىل تسويق نفسك، وتساعدك 

..  وأن تـتمكن مـن بيـع مـا تهـدف إىل بيعـه،عنيديادة شخص  بصورة مثالية عىل ق-

 :تذكر 

ما يعرضونه من منتجات وأفكـار أن يشرتوا  قبل أي(الناس يشرتون الناس أوًال "

 ".، كام أنهم يشرتون الناس الذي يشبهونهم يف امليول واالتجاهات)وخدمات

 ف التـي األهـدا/  يـضعون النقـاط - حـال أيـة عـىل -وهـو .. إن الشخص اآلخر
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ًإننـا جميعـا .. مام الشخص اآلخر، سائلني إياه القبول واالمتناعأيرغبون تحقيقها بشكل عارض 

 سـوف ننظـر إىل الحقيقـة القائلـة بأنـه مـن املحتمـل أن يقـاوم النـاس مـا تقولـه، - كذلك -

 . والكيفية التي تتعامل بها مع ذلك

 سرتاتيجيتكاكيف تخطط 

 تعد ملا ستقوله لآلخـرين؛ أو من املتاح دامئًا أن تخطط من املحتمل أن تشعر بأنه ليس

 أن تكـون لـديك بعـض - حـال أيـة عـىل - ألمـر مهـم نـهإ. خاصة يف مواقف الحياة اليوميـة

 بـه فـيام يجـب فعلـه يف هـذه املواقـف مـن ي منوذج، ميكنك أن تقتدأوالخطوط اإلرشادية 

 نكـون بحاجـة إىل أن نـستخدم ويف مواقف عديدة مـن الحيـاة؛ حيـث. التواصل مع اآلخرين

 : كنت عىل وشك أن إذا..  هناك فرصة متاحة لنا ألن نخططفإنمهاراتنا اإلقناعية، 

  عنيدًتعقد اجتامعا مع شخص. 

 ًنع شخصا ما بأن يفعل شيئا ما ألجلكقت ً. 

 تتعامل مع شخص ما يعمل لحسابك. 

 التـي األخـرى) تالتفـاعال( تعامل من خالل التواصالت أي شخص يف أي تتواصل مع أو

ًتواجهها يف حياتك؛ ليك تكون معدا لنفسك مبا يزيد من فرصتك يف النجاح يف الوصول بشخص 

 .ما إىل أن يقبل ما تقول

 :عند التخطيط، فأنت بحاجة إىل أن تضع ما ييل يف اعتبارك

 كـذلك، ضـع. ًما الذي تريده من هذا اللقاء؟ قم بتسجيل ذلك، وكن واضحا يف طريقة تفكريك -1

 يف اعتبارك كيفية إعداد نفسك لتحظى بالقبول ؟ وما العواقب املحتملة التي ميكنك القيام بها؟ 

 هـذا يحتـاج إىل أن يـتم تـسجيله كتابـة، مـع فإنما الذي تنوى أن تقوله؟ ومرة أخرى،  -2

أنــت بحاجــة إىل التفكــري أكــرث يف املــصطلحات عــىل هيئــة .. اختيــار الكلــامت بحــرص

وسوف نناقش هذه النقطة بتفصيل أكـرث يف الـصفحات .. ونها جمالًتساؤالت، بدالً من ك

 .القادمة من الفصل
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 معارضة قد يبـديها هـؤالء اآلخـرون، أيةماذا سيقول اآلخرون؟ عليك أن تفكر بحرص يف  -3

 وماذا ستقول يف املقابل؟

 هـل  أم غاضـبني؟؟كيف سيكون رد فعل اآلخرين؟ هل سيكونون راضيني ؟ أم غري سـعداء -4

 ون دموعهم ملا ستقول، أم يكتفون مبجرد رسم ضحكة عىل شفاههم؟سيذرف

 أرقـام سـوف تحتـاج أو حقـائق أيهل لديك كل املعلومات التي تحتاجها ؟ هل هنـاك  -5

  يشء ترغب يف توضيحه للطرف اآلخر؟أيإليها؟ هل هناك 

ٍّهل أنت مهيأ نفسيا لهذا االجـتامع؟ هـل أنـت يف سـياق إيجـايب مـن التفكـري، وتتوقـع  -6

 حدوث ناتج إيجايب؟

ًإن كونك قد أعددت نفسك جيـدا سـوف تعطـي مزيـدا مـن الثقـة يف أ   تواصـل مـع يً

 .الشخص اآلخر، وأن تزيد من احتامل حدوث نجاحك كشخص قادر عىل االمتناع

 )املبدأى(املدخل األوىل 

 كنت تعرف الشخص اآلخر، وسبق لك أداء عمل طيب لـه، مـن حيـث تـسويق نفـسك إذا

ة، فينبغي عليك عندئذ اكتساب خربة املرور باستجابة إيجابية، عنـدما تتواصـل معـه بصورة جيد

 عليك أن تطبق خطوات التـسويق فإنً مل تكن تعرفه جيدا، وهو ال يعرفك، إذاأما . بشكل مبدأى

إن تسويق نفسك ليس بالعملية الطويلـة؛ إذ إن البـرش يتخـذون . الذايت، التي ذكرناها فيام سبق

 :ٍّرسعة كبرية جدا فيام يتصل باآلخرين؛ لذا عليك أن تتذكر الخطوات الست التاليةقراراتهم ب

 .االنطباعات األوىل تدوم -1

 .االبتسامة -2

 .املصافحة باأليدي -3

 ).تستخدم األسامء(استخدم كلامت رصيحة وشفافة  -4

ًكن مستمعا جيدا -5 ً ِ. 

 .تحدث عن اهتاممات الشخص اآلخر، ال اهتامماتك أنت -6
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 ولقد قلت مـا يـيل -ًطوات الست، جميعا، ستؤثر عىل كل يشء تقوله تذكر أن هذه الخ

 : وسأكرره مرة أخرى،فيام قبل

 ".، فإنهم لن يستطيعوا رشاء ما تقوله(*)إذا مل يشرتوك" 

لذا، دعنا نتحرك بقرب أكرث ملا تقول، عنـدما تقـع تحـت إغـراء أن تحـاول الوصـول إىل 

 .هدفك

 لنسبة يل ؟ ما الفائدة التي يتضمنها األمر با

ًإذا كنت بصدد أن تقنع شخصا مـا، فعليـك أن تحظـى باهتاممـه يف االمتنـاع " 

 " أكرث من منطقيته برضورة أن يقتنع

 )م، عامل ونارش وباحث أمرييك1790-1706(بينيامني فرانكلني 

موجود يف معظم كتب املبيعات، والذي يعني التساؤل ) WIIFM(إن االختصار السابق 

ًالتي يتضمنها أمر ما بالنسبة لك؟ ورغم أن هذا االختـصار يبـدو مـشابها السـم حول الفائدة 

بكـل  ميثل سؤاالً ال يتوقف عن طرح نفـسه يف داخـل الالوعـي الخـاص أنهمحطة إذاعية، إال 

 يحـاول أنـه أوً يحـاول أن يبيـع لنـا شـيئا مـا، فإنهً ما اقرتاحا، منا؛ فحينام يطرح علينا شخص

 مـا الفائـدة التـي يتـضمنها األمـر بالنـسبة يل:  يـدور بـداخلنا الـسؤالومـن ثـم.. إغراءنا بـه

)WIIFM .( وقد يظهر هذا التساؤل بعض األنانية، ولكنه يـشكل مـا جبـل عليـه البـرش منـذ

. إننا نهتم مبا يعرضه اآلخرون وبالكيفيـة التـي تـؤثر بهـا طريقـة العـرض فينـا.. لـلـه اخلقهم

ًوعليك ليك تكون مقنعا ناجحا ن تركـز كـذلك عـىل مـا يتـضمنه األمـر مـن فائـدة بالنـسبة  أ،ً

ًللشخص اآلخر، متاما مثلام تبحث عن تلك الفائدة بالنسبة لـك؛ ألن الـشخص اآلخـر يـستمع 

 )!WIIFM(بطبيعة الحال لـ 

 ".إنني أحتاجك ليك تساعدين يف ترتيب هذا املكتب: ال تقل

                                                 
 .ِّأي ميكنك أن تسوق نفسك ـ املرتجم )*(
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ًا املكتب، وجعله مكانا هل لديك رغبة يف أن تساعدين يف ترتيب هذ: "ولكن قل

 ".ًأكرث راحة لكلينا ليك منارس فيه عملنا معا

 ".أريدك أن تعمل بعض الوقت الزائد عن مواعيد العمل: "ال تقل

ًهل ميكن أن تخصص وقتـا أطـول للعمـل، ولنحقـق عائـدا مجزيـا : " ولكن قل ً ً

 !"لنا؟

ولكـن . بة لكل موقفإن هذه األمثلة تبدو بسيطة، وتحتاج إىل تجهيز؛ ليك تصبح مناس

 ولكن باألحرى يف التحـدث عـن الكيفيـة ، ال ميكن التحدث عام تتمنى- حال أية عىل -املبدأ 

 . التي ميكن أن يستفيد بها الشخص اآلخر

/  يف صـورة سـؤال - قـدر املـستطاع -جعلـه اًأيضا، حينام تفـرغ مـن إعـداد هـدفك، ف

فـإذا كنـت تحـاول إقنـاع رشيكـك .. يـة منتهتقريـرهاستفهام، يبحث عن إجابة، وليس جملة 

 :ليقوم معك بإجازة، فمن األحرى أال تقول مبارشة

ًدعنا نـذهب يف إجـازة ونـستمتع معـا بالـشمس، والـشاطئ الجميـل وبعـض "

 ".املناظر الخالبة

 :ولكن من األفضل بكثري أن تقول

م أم الـسباحة أ" الجلوس عـىل الـشاطئ: ًعندما نقوم بإجازة معا، فإنها تفضل" 

 !"التمتع مبشاهدة املناظر الخالبة والرتيض ؟

؛ ه إىل أن يفكـر فـيم قلتـه لـ- بالفعل -الطرف اآلخر / إن طرح سؤال ما يدفع الشخص

 .ألنه سيحتاج إىل معرفة كل ذلك، ليتمكن من اإلجابة عن األسئلة املطروحة عليه

 ومـا ،)WIIFM(رصة إن رجال املبيعات املحرتفني عىل وعي وإدراك كافيني بالصيغة املخت

ً ويضعونها يف اعتبارهم متاما عنـدما ، أمر ماي البحث عن الفائدة يف سياق أرضورةتعنيه من 

ــديم  ــون، بتق ــاتهم أييقوم ــروض ملنتج ــدماتهم أو ع ــك أو خ ــسون تل ــم يقي ــارهم، وه   أفك
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 خـدمتك بالفعـل، وإمنـا تتحـدث عـن أو منتجك؛ إذ إنك ال تتحدث عن "األمور مبعيار املنافع

 .الكيفية املحتملة للفائدة التي ستعود عىل العميل

هذا التليفزيون يعمل بنظـام الـدولبي يف الـصوت، رمبـا يعـادل نقـاء :" ال تقل 

 "الصوت يف التليفزيون العادي ست مرات

إنك عندما تشاهد مباراة كرة قدم، وتستمع إليهـا .. يا سيد سميث:" ولكن قل 

 ".تشعر أنك يف إستاد املباراة، وسط الالعبنييف هذا التليفزيون، فكأنك بالفعل 

 ."إن هذا الرسير له مراتب متينة وقاعدة مدعمة:" ال تقل 

هل ترغب يف قضاء ليلة هادئة النوم بال إزعـاج، ويف : يا سيد براون:" ولكن قل 

 ".منتهى الراحة والسالمة لظهرك ومفاصلك؟

 ".نل بعض التعويضاتوسوف ت) الطلب(امأل بيانات هذه الصيغة : " ال تقل

إذا كانت لديك الرغبة مللء بيانات طلب التعـويض هـذا، فـسوف :" ولكن قل 

 ".ميكنك أن تستبدل كل األدوات التي تلفت بأدوات جديدة غريها

 - الـذي يتعامـل معهـم -ًغالبا ما يكون الناس جمالً تقريرية، متـوقعني أن الطـرف اآلخـر 

ون حقيقــة إن املــشكلة تكمــن يف أنهــم ال يعلمــ. هــمســيبدأ عــىل الفــور يف حــصاد املنــافع ل

 أدركوا ذلك، فإنهم ـ مبرور الوقت الذي ينبغي فيه أن يعملوا عىل تحقيق إذاوحتى !! الدوافع

 .(*)يتوقفون عن االستامع إليك-املنافع للطرفني 

 يف أوقات عديدة، مـن تلـك األوقـات التـي أعقـد فيهـا مقـابالت شخـصية مـع فإنهلذا 

ً عن عمل؛ فإنني أحرص عىل االستامع إليهم، وهم يتحدثون عن كل يشء تقريبا، قـد الباحثني

 .ورد يف سريتهم الذاتية

 ".َّلدي درجة جامعية يف دراسة اللغة اإلنجليزية " 

                                                 
 . ـ املرتجمWIIFMإذا ال يدور يف رأسهم آنذاك إال سؤال واحد، حددته صيغة  )*(
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 ".لقد حرضت دورات تدريبية عديدة يف املبيعات" 

 ".َّلدي خربة يف صناعات مختلفة" 

 ".كشافةلقد حصلت عىل شهادات راقية يف ال" 

 مـن لـديهم أو ،مهاراتهـا/  لقـاءات شخـصية مـن تتـصل مهاراتـهأيةًونادرا ما كنت أجد يف 

: ً كثريا ما كنت أتساءل لنفـيس قـائالًيخربات فيام أردته من مؤهالت للعمل املطلوب؛ لدرجة أنن

يطـن يف ) WIIFM(ماذا يف األمر مـن منفعـة تخـصنى " ؛ مام يجعل السؤال السابق!" ثم ماذا "

وقد يبدو يف هذا األمر بعض من القسوة؛ عندما يستخدم شخص ما كـل هـذه .. الالوعي بداخيل

ًلقـد حاولـت مـرارا أن أتعامـل مـع  ..للحصول عىل عمل مـا مهـم" كنوع من التحايل " البيانات 

ا ً نادرا ما تتوافر املصداقية والقدرة عىل تحقيق مـأنه املثري للحزن، ءواليش. طالبي العمل باحرتام

 .ورد يف البيانات الواردة يف سريتهم الذاتية، وأعتقد أن هذا واحد من دوافع كتابتي لهذا الكتاب

ًإن البرش يف حياتهم اليومية يحاولون أن يقنعوا أفرادا آخـرين يف أمـور ورسـائل تحمـل 

  أكـرثوإن املشكلة تكمـن يف أن الـشخص القـائم باإلقنـاع هـ.. ًعديدا من املنافع لكال الطرفني

ًحامسة غالبا من الذين يؤدون عمالً محدودا يف هذا الصدد  ًوقد رصحت لكم بـذلك، نافـضا.. ً

ٍّهام ثقيالً عن صدري، فدعونا ننظر إىل نقطة أكرث عمًقا بخصوص الكيفية، التي ميكن لنـا بهـا 

 .أن نكون مقنعني بصورة أفضل

 التعامل مع املعارضة

. ًخـصا مـا، فإننـا نلقـى معارضـة ملـا نقولـهع شنـقتًنعرف جميعا أننا عندما نحـاول أن 

إن التعامـل مـع . ."رفـض  االحتجـاج"  تلك املعارضـة يوحسب مصطلحات البيع، نحن نسم

ً عديدا من رجال املبيعات فإنولألسف، ..  التسويقأو هو مكمن قضية البيع االعرتاضاتهذه 

  كــان لــديك يقــني اإذ.. يفتقــر إىل الجــدة واالبتكــار) متواضــع(يفعلــون ذلــك بــشكل فقــري 

 .. ًبيشء ما، وإذا كنـت تفكـر يف فكـرة عظيمـة، وإذا كنـت بالفعـل تحـب شخـصا مـا) إميان(

  مل يكــن لــدى اآلخــرين شــعور مامثــل إذاٍفمــن الغالــب عندئــذ، أنــك قــد تــصاب باإلحبــاط 
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إن السبب الواضح يف ذلك هو أنهم مختلفون عنك، وليسوا أنت، وأن لديهم . بالطريقة نفسها

 - من املهم أن تدعهم يـدركون أنـك تـتفهم فإنهومن ثم، .. مختلفة عام لديك عن العاملرؤى 

وبتلـك الطريقـة ..  موقفهم، وأنك دامئًا تتحدث مبصطلحات معربة عـن اهتاممـاتهم-بالفعل 

 .فقط، فإنهم يكونون أكرث احتامالً ألن يقبلوا ما تقول

 ملاذا نلقى معارضة من الغري؟ 

وكـام قـررت مـن قبـل، . سباب التي تجعل الناس يعارضون ما تقولـهدعنا نناقش كل األ

 حـال، أيـةوعىل .  عام يكون لديك أنت، رؤية مختلفة عن الحياة- إجامالً - لدى اآلخرين فإن

 .األخرى هناك بعض األسباب النوعية فإن

رشائـك اآلن، من املحتمل أنهم ال يحبونك، وهذا يعني أنهم ال يرغبون يف . .إنهم ال يحبونك

 . إنك مل تقم بتسويق نفسك بصورة جيدة كافية لجعلهم يقدمون عىل ذلكأي؛ )تسويقك(

إنهم ال يثقون فيك، وهذا يعود مرة أخرى إىل تسويقك لنفسك، فالناس تكون مؤسـسة 

 يفوتك االنتباه إليهـا؛ فمـثًال، وعـدتهم أوًملبدأ الثقة فيك، انطالقا من أبسط أشياء قد تفوتك، 

ل ذلك حتى مساء االثنـني وقـد تعتقـد أن ذلـك ع، ولكنك مل تف(*)هم صباح االثننيبأن تتصل ب

ً قد يكـون كـذلك بالفعـل، وقـد يكـون سـببا يف ضـياع صـفقة كبـرية أنهليس باألمر املهم، إال 

 .بالنسبة لك؛ ملا قد يكون له من تأثري عىل معدل الثقة فيك من ناحيتهم

ًيفهمونك جيدا، غالبا ما يقو إنهم ال ً جيـدا ًليشء ما أساسا؛ ألنهم ال  يفهمـون" ال"ًل الناس ً

ًوقد يطلبون منك توضيح ما تقول، ولكن ما يحـدث غالبـا أنهـم ال يطلبـون .. ما تتحدث عنه

بل قد تغـدو مطالبتـك مبزيـد مـن الـرشح مـشكلة . . مل يستوعبوه من الوهلة األوىلإذاذلك، 

نهـم قـد يبـدون أغبيـاء يف ناظريـك؛ لـذا كام أنهم يشعرون كذلك أ.. مستعصية لبعض الناس

 . تقرتحهأوهو األقرب يف مثل تلك الحاالت ملا تقوله " ال"يكون قول 

                                                 
 . املرتجم-أي يف بدء أسبوع العمل الجديد  )*(
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إنهم ال يصغون إليك، وهذا يعد من أحد األسباب الرئيسية يف معارضة الناس ملا تقولـه، 

يد مـن  املطالبة مبزأووهذا يختلف عن عدم الفهم . .ًحيث إنهم مل يصغوا جيدا لذلك بالفعل

 يتفهمـون أو ال يحصلون منك عىل املعلومـات املطلوبـة، - يف تلك الحالة -التوضيح؛ إذ إنهم 

واألسـباب التـي تـدفع النـاس إىل عـدم . .اقرتاحـك منفعة من املنافع التـي كـان يتـضمنها أي

..  االستامع التـي ناقـشناها مـن قبـلمهاراتنا القهقرى إىل  باالستامع متعددة وكثرية، وتعود

ٍّنني أؤمن بأن مثة عددا قليالً  جدا من البرش ممن يجيدون اإلصغاء عند تحـدث شـخص مـا إ ً

 : ضمنهايأيتإليهم، لعدد من األسباب، 

  شخص ماأو بيشء ما انتباههميتم تشتيت . 

  املللأويشعرون باإلرهاق . 

 ًا من أمرهميف عجلة دامئ. 

 يعتقدون أنهم يعرفون ما يقال سلًفا. 

 ظة، تفصلهم عن الواقعيعيشون أحالم يق. 

 ال يفهمون ما قد يشوب حديثك من رطانة(*). 

 شدة برودتهأورمبا بسبب شدة حرارة الجو، .. يشعرون بقلق وعدم ارتياح  . 

 يفكرون فيام سوف تقوله الحًقا. 

 بطبيعة الحال -والفيصل هنا ..  يعدون أنفسهم للحديثأوإن البرش إما أنهم يتحدثون 

مل يصغ البرش ملا يتحدث به اآلخرون أمامهم، فـإنهم ال يكونـون مـضطرين  إذا أنه يكمن يف -

 .. وكل ما يفعلونه آنذاك هو مجرد رفضهم ملا تقول- االعرتاف به أوإىل قبوله 

  ألسـباب أو، سواء ألسباب يعلمونهـا هـم وحـدهم، إنهم ال يرغبون حقيقة فيام تعرضه

  تقولــه؛ فمــثالً، أو االهــتامم مبــا تعرضــه فمــن املحتمــل أال يكــون لـديهم.. قـد يخربونــك بهــا

 وقـد تعتقـد أن الـذهاب إىل .. ا بالذهاب إىل األوبرا، فلن أفعـلٍّ حاولت أن تقنعني شخصيإذا

                                                 
 .ملرتجمكالم ال طائل منه ـ ا )*(
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ومل ) الـذهاب إىل األوبـرا ( ت هذا األمر مـن قبـل باألوبرا أمر ممتع، ولكن فاتك أنني قد جر

 . ًأحب األمر مطلقا

ًوأحيانا يكون من األفضل أن تطـرح الـسؤال . ام تقرتحه فيالعنيدرمبا ال يرغب الشخص 

 :التايل

 "ما الذي ميكنني أن أفعله حتى أجعل هذا األمر يروق لك؟" 

 تجـذبهم أوً عندما تحاول أن تبيعهم شيئا مـا، أوً أينام تحاول أن تقنع شخصا ما، :تذكر

 .ًإىل أسلوبك يف التفكري فلن تربحهم جميعا

 راغبني فيام تقرتحـه -ً تقريبا -ًأحيانا، قد يكون الناس ويشء اآلن، إنهم ال يرغبون ذلك ال

عليهم، ولكنهم ال يريدون القيـام بـذلك اآلن، فقـد ال يوافـق الطـرف اآلخـر الـذي ترغـب يف 

تستسلم؛ إذ قد يحتاج ال.. كن قد تتغري األمور بعد ذلكالزواج منه عىل مسألة الزواج اآلن، ول

 . تؤجل القرار الحاسم لفرتة من الوقت، تعاود بعدها االقرتاحاألمر إىل املثابرة، وأن 

إن الكائنـات البـرشية مخلوقـات تحـتكم إىل العـادة؛ إذ إننـا إذ أنهم ال يحبون التغيري، 

نـصحو يف ..  مـام يجعلنـا ال نستـسيغ التغيـري ؛..نعيش ونعمـل يف منـاطق مريحـة محـدودة

ن نتناوله كل صـباح، ونقطـع الطريـق نفـسها يف الصباح، ونتناول اإلفطار نفسه الذي اعتدنا أ

الذهاب إىل العمل، ونؤدي العمل نفسه، ثم نعود إىل املنـزل، ونـشاهد الـربامج التليفزيونيـة 

ٍّ يشء أن يغري أيا أي أو شخص أي حاول ، إذا"عائق"ومن ثم، يصبح لدينا خط دفاعي .. نفسها

ئنات البرشية بشكل عام، من أنها تحـتكم وتذكر أن ما قلته سابًقا عن الكا. من هذه املواقف

إن التغيـري قـضية مـشاعر وأحاسـيس يف املقـام األول؛ وإذا كنـت .. دامئًا إىل مشاعرها

أنت ورشيكك بالذهاب إىل الفندق نفسه يف إسبانيا كـل عـام لقـضاء اإلجـازة، تستمتع 

. ة صـعبةتقنعها بالذهاب إىل مكان آخـر، وهـي محاولـ/ محاولة أن تقنعهفعليك عندئذ 

وقد تكون لديك كل األسباب املنطقية يف العـامل عـن سـبب قـضائك اإلجـازة يف اليونـان، 

  األصــعب ًمــة التغيــري غالبــا مــا تكــون النــوعوإن مقا. رشيكــك ذلــكولكــن قــد ال يقبــل 
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  .مواجهة من أألمناط املقاومة

رتياح ًأي تغيري، حتى إذا كان لألفضل، يكون مصحوبا دامئًا بالتوجس وعدم اال" 

 " واملثالب

 )م، روايئ بريطاين1931-1867(أرنولد بينيت 

 لن فإنكوكام قلت من قبل، . املعارضة يصعب معالجتها/ كل هذه األمناط من املقاومة

 باسـتخدام بعـض التقنيـات فإنـه حـال، أيـةوعـىل . ًاملقـاومني جميعـا/ تربح كـل املعارضـني 

ي ذكـره أن التعامـل مـع البـرش ومحاولـة ومـام ينبغـ. البسيطة ميكن أن تكسب مواقف أكرث

.. إقناعهم ال تكمن فقط يف التربير املنطقي املتعلق بالحصول عىل ما هو أفضل بالنـسبة لهـم

؛ ألنـك " الرابح-الرابح "معادلة /  تواصل بهدف اإلقناع، ينبغي عليك أن تهدف موقف أيويف 

 ذلك ملدة واحدة فحسب، إذ إن ، فقد تفلح يف" الخارس-الرابح " موقف /  هدفت معادلة إذا

 .الطرف اآلخر لن مينحك هذا االقتناع مرة أخرى

قبل أن نناقش التقنيات املتعلقة مبعالجـة املعارضـة، ضـع يف اعتبـارك حقيقـة أن هنـاك منطـني 

فـإذا رفـضت طلـب ) العـاطفي(أولهام النمط املنطقي، وثاينهام النمط الـشعوري : أساسيني للمعارضة

 :ًبعة عرش ربيعا يف اقتناء سيارة جديدة، فرمبا قد تستجيب لذلك بشكل منطقيابنتك ذات الس

إنك ال متلك النقود الكافية لرشاء سيارة جديدة، وليست أمامك من وسيلة لتحقيق " 

 ".ذلك

 :  تستجيب بشكل عاطفيأو

أنت صغرية السن للغاية، فأنا مل أقنت سيارة، عندما كنت يف السابعة عـرشة أو "

 ." عرشة من عمريالثامنة

 كانـت إذا مـا - بـرسعة - مـن املهـم أن تحـدد فإنهًعندما تحاول أن تقنع شخصا آخر، 

والطريقة األسـهل للقيـام بـذلك، هـي مـن . . عاطفيأومعارضة الطرف اآلخر بسبب منطقي 

 . خالل طرح أسئلة
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ً شيئا واحدا، ولكنـه قـد يعنـي - فقط -يقول الطرف اآلخر  ولـيك . ً يقـصد شـيئا آخـرأوً

 : نكشف النقاب عن السبب الحقيقي للمعارضة، فأنت بحاجة إىل طرح أسئلة من قبيل

 ".ما الذي يجعلك تشعر عىل هذا النحو ؟" 

 ".ما الذي دفعك إىل أن تقول ذلك ؟" 

 ".هل هناك يشء متعلق مبا قلته، يجعلك تشعر بعدم االرتياح ؟" 

بـارش هـو الـسبيل األكـرث قـدرة عـىل إن التساؤل املفعم بالتقدير واالحرتام وغـري امل

ِلنفرتض عىل سبيل املثـال، أنـك تتعامـل مـع عميـل ، . كشف السبب الحقيقي للمعارضة

 :وهو يقول

هـل ميكنـك أن تنـىس أمـر ذلـك " إنني ال أقبـل عرضـك بخـصوص التعـويض" 

 ".ًالعرض متاما؟

 : ومن املحتمل أن يكون قصده

 ".اٍّإنني مل أفهم كلمة واحدة مام قلت تؤ" 

إن التساؤل الجيد سوف يكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض العميل للعرض، الـذي 

 .، ومن ثم ميكنك التعامل مع ذلك األمرهقدمته إلي

 )عدم القبول(الخطوات الثامين للتعامل مع املعارضة 

 يعارض ما تقول، عليـك أن تـستخدم كـل مهـارات أوعندما يقاوم الطرف اآلخر : استمع -1

 إبـداء أو ال تقـاطعهم بطـرح سـؤال -دعهم ينتهون مام يريـدون قولـه .. ديكاالستامع ل

 .استجابة معاكسة

ًأعط نفسك فرصة لتقييم ما قاله الطرف اآلخر، واستخدم عديدا من .. ًكن مبادرا -2

 . األمناط املستخدمة من لغة الجسد والتواصل البرصي املثمرأوالوسائل، 
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أعـط نفـسك برهـة مـن الوقـت .. إىل قراره النهايئعندما يصل الطرف اآلخر .. تتعجلال  -3

ٍللتفكري والتأمل دون تعجل، قد تصل من ثانيتني إىل ثالث ثوان؛ فهذا يعطيك الوقت ألن 

م يف اعتبـارك أيةقوم بتوصيل رسالة إىل الطرف اآلخر، مؤداها أنك تضع رتتفكر بروية، و

 .بحرص شديد

 : قولإذ رمبا يكون من املناسب أن ت.. كن مجامالً -4

 ".ًأشكرك كثريا إلثارة هذه النقطة "أو." ا وجهة نظر مهمة للغايةهإن" 

هـل لـديك ..  استجواب بهدف الفهمأووهذا يكون حني تحتاج إىل فحص .. أطرح أسئلة -5

 : سؤاالً- مثالً - عاطفية؟ ميكنك أن تطرح استجابة أو منطقية استجابة

 مل يكـن مبقـدورك إذا "أو "الجـزء الـذي مل يـرق لـك فـيام اقرتحتـه عليـك؟ ما"

 ".ًمساعديت اآلن، فمتى تعتقد أنك ستكون قادرا عىل تقديم يد العون يل

ًوهذه التقنية قد تبدو أمـرا غريبـا، كواحـدة مـن تقنيـات معالجـة املعارضـة.. تعاطف -6 ً .

تعلـق ت عىل األحـرى، ها حال، فإنها ال تتعلق باملوافقة عىل رأي شخص ما، ولكنأيةوعىل 

 : ميكنك أن تقول.. هم لكيفية املشاعر، التي تنتاب الطرف اآلخرأكرث بالف

 ".إنني أقدر لك شعورك بأن هذا عمل ضخم "أو"لقد فهمت ما الذي تقصده"

الفوائـد / ًحينام تـستجيب مـستخدما طـرح املنـافع .. أجب عام يطرح عليك من أسئلة -7

َّة التـي تعـود عـيل مـن املنفع"  تذكر مبدأ -الطرف اآلخر / التي ميكن تقدميها للشخص 

 :، ومع استخدام التعاطف، ميكن أن تقول)WIIFM" (هذا األمر

فإذا قدرت أداء .. ًأتفهم جيدا أنك ال ترغب يف القيام بهذا العرض يف هذا الوقت" 

 سيدعم العروض التي ستطرحها أنه سيدعم ثقتك يف نفسك، كام فإنههذا العرض، 

 ".مستقبالً
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 فإنني سأفكر  يف أنني مل أكن ذا خربة كافية ألداء هذا  كنت مكانك، عندئذإذا" 

 من شباب وطاقة وحامس أمور كفيلة بأن َّهل لك أن توافقني بأن مالدي.. العمل

 !". إىل الخربة الالزمة؟يتعوض افتقاد

مقاومـة /  بعد قيامك باإلجابة عـن األسـئلة املتعلقـة مبعارضـة ..قم بالفحص واملراجعة -8

الفحص واملراجعة، والتأكد من أن هذا الطـرف يـشعر بالـسعادة مـع الطرف اآلخر، قم ب

 :ستجابتك التي قدمتها لها

 "هل أسعدك ذلك؟" 

 "ًهل يبدو لك األمر مقبوالً وواضحا؟" 

 " تجاه ذلك املوضوع؟- اآلن -هل لديك شعور أفضل " 

ملناسـب ًوأظهر مزيدا من املعارضة، عندئذ فقد يكون مـن ا" ال " قال الشخص اآلخر إذا

أن تجيب دامئًا بـذكر املنـافع، : تذكر.  تقديم فوائد جديدةأوالفوائد، / أن تعيد تقرير املنافع 

 !! وليس بالنسبة لك-التي تكون مناسبة بالنسبة للشخص اآلخر 

 دفعـة ًعند التعامل مع املعارضة، فليس ملزما لك أن تستخدم كل هذه الخطـوات الـثامين

 : القاعدة األساسية هي التعاطف واالستجابة بذكر منفعةفإن حال، أيةوعىل . واحدة

 ..".إنني أتفهم الكيفية التي تشعر بها حيال ذلك، وماذا يعني لك ذلك" 

 طرق أخرى للتعامل مع املعارضة

 يف نوعيـة املعوقـات، التـي قـد -بدرجـة كافيـة -تثق كنت تعرف الشخص اآلخر، وأنك إذا

 ):  أن تجعل نفسك سبب املشكلةأي( تواجه املشكلة بنفسك تثريها، فأنت عندئذ بحاجة إىل أن 

أنت يف الغالب تشعر بأنني ال أمتلـك املهـارات والخـربة الالزمتـني ألداء هـذا " 

 ...". حالأيةالعمل، عىل 

َّلقد توقعت أنك توقن من أنني ليس لدي حق يف أن أطرح سـؤاالً بخـصوص " 

 ....". حالأيةعىل ‘ذلك، 
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دعنـا . .ا التعويض غري عادل، وأنني أسـتطيع أن أتفهـم تلـكقد تعتقد أن هذ" 

 ".نضع يف اعتبارنا ماذا ميكن أن يوفر لنا هذا االعتقاد

ًكن حريصا للغاية يف معالجة زيادة املعارضة بنفسك؛ فهذا يؤيت مثاره بأنك واثق من أن 

تمل أنك بذلك وإذا مل تقم بذلك، فمن املح.. الشخص اآلخر عىل وشك أن يزيد هذه املعارضة

 .الشخص اآلخر علم بها من قبل/  للشك، مل يكن لدى الطرف اًتغرس بذور

 :  مؤداها أنك تستطيع االستعانة باملبدأ الشهري لدى رجال املبيعات،مثة تقنية أخرى

 " وجد- شعر -يشعر " 

 :الفوائد/ ومرة أخرى، يتضح الرتكيز عىل تقنية التعاطف، وذكر املنافع 

لقد شعر زميلك جـون باملـشاعر نفـسها عنـدما ..  كيفية مشاعركإنني أتفهم" 

ً ما وجده اآلن هو أن مثـة نظامـا جيـدا، تـم مبقتـضاه فإن حال، أيةعىل . سألته ً

 ".تقليل حجم العمل املطلوب

 هناك خطوة نهائية، أنت تحتاج إليها لتحوز فإن مع املعارضة، - بنجاح -عندما تتعامل 

 !!أنت بحاجة إىل أن تطرح هذا السؤال. قوة الشخص املقنع املؤثر

 "  إذا مل تسأل، فلن تحصل عىل يشء" 

 )ندلـلـه الهندي واألب الروحي م،  السيايس1948-1869(املهامتاغاندي 

 بعمـل طيـب يف معالجـة املعارضـة، وطريقـة - بالفعل -بعض الناس يقومون 

ً غالبا ما يفـشلون  حال، فإنهمأيةعىل . عرض املنافع بالنسبة إىل الشخص اآلخر

التواصـل / إن التفاعـل. قبالًت يرغبون يف حدوثه مـسأويف السؤال عام يرغبونه، 

 :ًغالبا ما يتساقط يف منتصف الطريق

 فـرص أكـرث ٍّ فهناك-أعرف أنك سوف تتمتع بالفعل بالعمل يف القسم الجديد "

ٍّ هناك عائدا نقديا إضافيفإنلشخص ميتلك مهارات، وبطبيعة الحال،  ّ  ".اً
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أن   بعض النـاس يتوقعـون مـن الطـرف اآلخـرفإنبعد عمل هذه القامئة من التقنيات، 

ًإن ما يحدث غالبا هو أن الشخص اآلخر ميكنه أن يعود، ولديه مزيد من املعارضـة . يستجيب

 :وميكن أن ننهي تطبيق كل تلك التقنيات بقول مامثل لذلك.. للمقرتح، الذي تقدمت به

 أحــادث مــدير أوٍّهــل يل أن أحادثــك تليفونيــا  "أوبــدأ؟  متــى ترغــب يف أن ن"

 "..القسم؛ ألخربه مبوعد اجتامعنا يوم االثنني القادم؟

 :ًميكنك أحيانا أن تعرض بديالً لجملة الختام، كاآليت

هل ترغب يف أن تبدأ العمل الجديد يوم االثنـني، أم أنـك ترغـب بـاألحرى أن "

 "تنتظر حتى نهاية الشهر الحايل؟

 أفـضل أن أنـهل ميكـن أن تعمـل الليلـة حتـى وقـت متـأخر، أم أنـك تـرى ه"

 ".ًتستكمل العمل غدا؟

وبالنسبة .  هذه العبارات تعرف كعبارات ختامية يف دنيا املبيعاتفإنيف عامل التسويق، 

 الـسبب يف فـإن هذه الجزئية األكرث صـعوبة مـن العمـل، لـذا فإنلعديد من رجال املبيعات، 

 وسبب عدم ارتياح معظم رجـال املبيعـات، تلـك الكراهيـة الفطريـة التـي ذلك هو األصعب،

حتى من هم ليـسوا رجـال مبيعـات، يتجنبـون الـسؤال عـام ". ال"بداخل معظمنا نحو كلمة 

ٍّإننـي لـست مهـتام " سـامع أو ،"ال أريد أن " سامعأو" ال"يريدون؛ ألنهم يكرهون سامع كلمة 

 هذه املعارضة عىل محمل شخيص؛ إذ نرى أنها مرادفـة لــ  إن املشكلة تكمن يف أننا نأخذ."بـ

 أوهل لديك بعـض التحفظـات نـاحيتي  " أو، "أنت تعتقد أنني أحمق "أو، "أنت ال تحبني:" 

 "..فيام يخصني

 فهي كلمة ميكن أن تقـال ،هي صيغة معارضة، وكام رأينا يف مرحلة أسبق من هذه" ال"

 حـال، ففـي حـاالت أيـة وعـىل ."إنهـم ال يحبونـك" ألسباب عديدة، ميكن أن يكون من بينهـا

 :عديدة، ميكن أن تكون ألسباب أخرى، منها عىل سبيل املثال
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  بالنسبة لهم؟) ال(ما الذي تعنيه كلمة 

 إنهم مل يفهموا. 

  ال يرغبون فيام عرضته- بالفعل -إنهم . 

 إنهم ال يحبون التغيري. 

 إنهم ال يصغون. 

عـد مـرة أخـرى إىل مهاراتـك يف ..  تحبها بشكل شخـيص فأنت ال،"ال"ينام تسمع كلمة أ

 مل تسل، فلـن تحـصل إذا" :غاندي وكام قال املهامتا.. املقاومة وتعامل معها/ معالجة املعارضة

 أن تكـون أو مبامرسة الـضغط عـىل شـخص مـا، - هنا -إن طرح السؤال ال يتعلق ". عىل يشء

ًا، وأن تجعل مـا ترغبـه واضـحا للغايـة لـدى ًإنها تتعلق بكونك حازم.. ٍّملحا بخصوص يشء ما

ً عديـدا مـن النـاس فـإن كتعبـري عنهـا، أوكمعارضـة " ال" كنت تفكر يف كلمـة إذا. الشخص اآلخر

 الذهاب ألداء عمل أو قضاء إجازة، أويريدون  أن يشجعهم أحد عىل رشاء تلك السيارة الجديدة 

 .ر دامئًا أن تسألهم وقتها عام ترغب فيه وتذك-ًتدع أحدا يوقعك يف ذلك الرشك  لذا ال. جديد

ِّمبادئ المقنع املؤثر  ُ ْ ُ 

 حيـنام تـدرك أن مهاراتـك كمقنـع، ،ِّ خطـط دامئًـا ألي لقـاءات..أعد نفسك بكل تواصـل 

كام أن ذلك مترين جيد ألن تعد نفسك اآلن ألى موقف مستقبيل، حيث ميكـن .. مطلوبة

يف عتبارك الكيفية، التي ميكن أن تعـالج ضع .. ًأن تكون خطة تفصيلية أمرا غري مستحب

 ..بها تلك التفاعالت املثرية للضجر

 ٍّجعل لك دامئًا هدفا إيجابياا ً كن واضحا يف تفكريك بخصوص ما ترغب تحقيقـه مـن ..ً  أيً

 .ذلك الهدف) تدوين(قم بتسجيل .. تواصل

 لـديهم رغبـة يف أن ٍفعندئذ لـن تكـون . . مل يشرتك الناسإذا أنه تذكر دامئًا ..ِّسوق نفسك

، )مجـردة داللـة عـىل الحميميـة(قـم ببنـاء الثقـة واسـتخدم األسـامء .. يشرتوا ما تقولـه

ًواستخدم االبتسامة، وكن سعيدا، وكن مهتام مبصالح واهتاممات الطرف اآلخر ً . 
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 عند تحديد هدفك لدى الطرف اآلخر، تحـدث دامئًـا بلغـة النتـائج، ..دع النتائج تتحدث 

 . مبا يحققه لهمأنت رى أن تهتم حآلخرين ليسوا مهتمني مبا ترغبه أنت، واآلوتذكَّر أن ا

 ال تأخذ املعارضة عىل محمل شخـيص، وال تجـادل يف أحقيتهـا، بـل ..تعامل مع املعارضة 

 .وافق وتعاطف واطرح األسئلة واستجب للنتائج والفوائد املتحققة

 الـسؤال، فلـن تتقـدم لألمـام إطالقـا مل تتوجه بهـذاإذا ألنك ..اسأل عام ترغب يف تحقيقه ً. 

 .ًوتذكر أن الشخص اآلخر رمبا يكون سعيدا للغاية، لو أنك ساعدته عىل اتخاذ القرار

وكام يف بداية هـذا الفـصل، فقـد توصـلت إىل خالصـة، مؤداهـا أن قـوة اإلقنـاع مهمـة 

لوبك الخـاص إن اإلقناع ال يتعلق بالحصول عىل أس.. لتحقيق سعادتك وتكوينك بصورة مؤثرة

تعلـق بجـذبك يوإمنـا ..  باملناورات اللفظية التي متارسها إلقناع اآلخـرينأويف الحياة فحسب، 

إننـا منيـل إىل .. لآلخرين، ملا تؤمن به وتعتقد يف أهميته وبتحقيق مبدأ املنفعة والفائدة لهـم

 أيـةوعىل . لنااالعتقاد بأن أسلوبنا يف الحياة هو األفضل، وأن عىل كل شخص آخر أن يفكر مث

 التجربة تخربنا بأن ذلك يجب أال يوقفنا عن محاولة إقناع اآلخرين، بـأن مـا تقولـه فإنحال، 

 أن تحرتم وجهـة نظـر - حال أية عىل -ومن املهم . ميكن أن يكون يف صف مصالحهم األفضل

 أمتنـى لـك كـل نجـاح إننـي.. الشخص اآلخر، وأن تحاول أن ترى املوقـف كـام يـراه اآلخـرون

  .كشخص قادر عىل اإلقناع املؤثر الفاعل
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 الفصل السابع

 اسرتاتيجيات من أجل النجاح 

 

 يف أن سلوكنا الشخص له تأثري هائل عـىل - من الفصول السابقة -مل يعد لديك أدىن شك 

 حـال، أيـةوعـىل .  إدارتهـم يف حياتنـاأو، الذين قد نضطر إىل قيـادتهم العنيدةعدد األشخاص 

 ليس مـن املهـم الكيفيـة التـي أنهلقد أدركت .. د أن أفكر بأنني أحيا يف عامل حقيقيفإنني أو

ِّ الكيفية التي ميكن لك بها أن تـسوق نفـسك أولطيف، / ميكن أن تبدو عليها كشخص ظريف 

 تفكريك املميز لك، وإمنا ستظل دامئًا تجد نفسك يف أو تتواصل بها، من خالل برنامج سلوكك أو

 لذا فأنت تحتاج إىل بعض املهارات عنيد؛ قيادة شخص أويتحتم عليك فيه إدارة املوقف الذي 

وسـوف ..  مبعـدالت الحيـاة اليوميـةأي عـىل أسـس يوميـة؛ استخدامهاوالتقنيات، التي ميكنك 

.. عنيـد مستهلك أو عميل أو إىل الكيفية التي ميكنك بها قيادة شخص - مبدئية بصورة -ننظر 

بطبيعـة . الكيفية التي ميكنك بها قيادة شخص صعب املراس يف فريقـكثم سننتقل بعدها إىل 

أنـه  ممـن يثبـت -ً غالبـا - شـخص أي هذه املهارات ميكـن أن تـستخدم يف قيـادة فإنالحال، 

 !! هذه املهارات مع رئيسك يف العملاستخدامحتى  ميكنك نهإبل .. عنيد
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 !ما الذي يرغبه العمالء ؟

 مـن فـإن، يتسمون بالعنـاديات املتعلقة بالتعامل مع عمالء قبل أن ننظر إىل بعض التقن

إن إرضـاء تلـك . العمالء بالفعل يف املقـام األولهؤالء املهم أن تكون عىل دراية مبا يرغب فيه 

، الذين يتحتم العنيدة عدد األشخاص - إىل أدىن حد ممكن - األساسية سوف يقلل االحتياجات

 ..عليك مواجهتهم يف حياتك

 : إىل قسمني متميزين" ما الذي يرغبون فيه بالفعل"تقسيم العمالء من حيث وميكن 

مــن األعــامل، التــي متارســها لتفــي ) املحوريــة( إنهــم يريــدون الخدمــة األساســية ..أوالً

نـك إفـإذا قلـت ..  خدمتك املقدمة سـتفي بـذلكأو؛ إذ إنهم يتوقعون أن منتجك باحتياجاتهم

، وإذا )ِّالتـي تـرسب امليـاه(منك أن تصلح املاسـورة املثقوبـة  العميل عندئذ يتوقع فإنّسباك، 

 . العميل يتوقع منك أن تحل له جميع مشكالته املتعلقة بالرضيبةفإننك محاسب إقلت 

 خدمتك متثل القيمة الفعلية ملا يدفعونه من نقـود؛ أوًإن عمالءك يتوقعون أيضا أن منتجك 

يلة، فإنني أتوقع املحافظة عليهام، ليـتكفال بحاميتـي  زوج أحذية شتوية، ذا رقبة طواشرتيتفإذا 

ً اشرتيت زوجـا أرخـص إذاومن الطبيعي كذلك، أنني .. من البلل والرطوبة وليك يبدو شكيل أجمل

 ..ً أن يعيش سليام باملدة نفسها، التي يعيشها الزوج األغىل- باملقابل -يف الثمن، فلن أتوقع 

ً ما بعد البيع ليك تكون كفئا، فـإذا بـدأ مـثالً زوج إن العمالء يتوقعون منك كذلك خدمة

ه ألول مرة، فإنني أتوقـع أن تَّيف ترسيب مياه إىل قدمى، عندما أرتدي) البوت(األحذية الشتوي 

 .خر جديد عىل الفورآيستبدله املحل يل ب

لك، ) أوفياء( ال يشء من هذا سيدفع العمالء إىل أن يكونوا مخلصني فإنه حال، أيةوعىل 

إنهـم يتلقـون هـذه الخدمـة ..  يدفعهم إىل إخبار اآلخرين بالقدر الذي تبلغه جودة أدائـكأو

 أعـدو يف الجـوار، ألخـرب النـاس بـأن الحـذاء - مـثالً -ولن تراين .. املحورية كحق مكتسب لهم

 .الشتوي الجديد ال يترسب منه املاء

الـذي  العمـالء بالفعـل، ومـا ما الذي يريـده:  وهي النقطة التي تعد األكرث أهمية..ًثانيا

 : لآلخرينيجعلهم أوفياء لك وملا تقوم به من نشاط، ويجعلهم يقولون عنك أشياء رائعة
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 أوً، عندما يتصل بك العميـل مبـارشة، وجهـا لوجـه، االستجابات الدافئة والحميمية 

وقد يبدو األمر كعمـل تجـاري بحـت، ..  دافئةاستجابة يريد منك فإنهعرب التليفون، 

ــك إال ــك ورفاق ــشكل ودي ت أن ــور ب ــسألة، والظه ــاجون إىل النظــر بعمــق إىل امل حت

 .وحميمي ومقبول

 إن عمـالءك يعرفـون جيـدا أن لـديك عمـالء .. إنهم يريدون أن يشعروا بأهميتهم ً

 وأنهـم كثريين غريهم، ولكنهم يحبون مجرد أن تظهر لهم محبتك واحتفـاءك بـأمرهم،

 .عمالء مميزون لديك

  بـأن انطبـاعًغالبـا مـا يتولـد لـدى العمـالء .. يف أن يستمع إليهم أحدإنهم يرغبون 

ومن ثم يجب عليـك .. الذي يتعامل معهم ال يستمع إليهم بالفعل) البائع(الشخص 

..  بتواصـل بـرصي مـؤثر وفاعـلواالحتفاظ املتاحة لديك، االستامع مهارات استغالل

 قطـع حـديثهم؛ لـيك تـديل  دامئًا بعقل مستنري وذهن متفـتح، وقـاوم إغـراءحتفظا

إن لغـة الجـسد ..  إليهم بوضوحتصغيً من املهم أيضا أن أنهكام .  إجابةأوبتوضيح 

، السـيام يف اللقـاءات واالهـتاممالرصيحة وإمياءات الرأس ذات الداللة عىل اإلصـغاء 

الدالة عـىل اإلصـغاء خـالل "  ها -أووه "الل صيحات  من خأوًالتي تتم وجها لوجه، 

 . لها أثر مذهل يف ذلكات التليفونيةاملكامل

 يعترب واحـدا (*)إن نطق اسم العميل. .العمالء يحتاجون إىل شخص يعرف أسامءهم ً

 اسم العميـل استخدمتفإذا .. من أعذب الكلامت، التي يحب العمالء أن يسمعوها

.. وأنت تتحدث إليه، فهذا يدلل عىل أنك تتعرف إليهم كـأفراد ولـيس مجـرد عمـالء

ًستخدم ذلك األمـر بـصورة كثـرية مبالغـا فيهـا؛ إذ ميكـن أن يكـون ذلـك مثـريا وال ت ً

 .ًولكن تحديدا عند بداية التعامل مع العميل، ويف نهاية الحوار.. لألعصاب

                                                 
 .كداللة عىل الحميمية ـ املرتجم )*(
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 ولـيس مـن ". ال ميكـن عمـل ذلـك" عبـارة أو" ال" يكره العمالء سامع كلمة ..املرونة

 أيـةوعـىل . عل بالضبط مـا يرغـب فيـه أن تفأولعميل، " نعم"املتاح دامئًا أن تقول 

عليـك أن تخـرب عمـالءك مبـا .. اسـتطاعتكً من املهم أن تكـون مرنـا قـدر فإنهحال، 

 .ميكنك أن تفعله، وال تخربهم مبا ال ميكنك أن تفعله

  العمـالء فـإن ، عندما ال تسري األمور عـىل مـا يـرام..)املعالجة(رسعة تدارك املوقف 

 عـىل أوم برسعة؛ إذ إنهم ال يرغبون يف سامع أعـذار يريدون منك أن تحل مشكالته

.. كل ما يريدونه أن تعالج األمـر بـرسعة..  سبب ما حدثأومن نلقى بنائحة اللوم، 

ًوقد يحتكم العمالء أحيانا إىل الجودة التي تتمتع بها خدمتك، مـن خـالل الطريقـة 

 إذاك أخطـاءك، التي تعالج بها املشكالت؛ بل إنهم حتـى مـن املمكـن أن يغفـروا لـ

 . قمت بعالجها بشكل طيب ورسيع

 مل تكـن سـاخنة أو، عىل سبيل املثال، أنك قدمت وجبة مل تكن مطهوة بـشكل جيـد، افرتض 

 أنـهعندئذ ستحتاج إىل أن تعتذر، وأن تظهر للعميل أنك تحفل بأمره، وأن تؤكد له .. بدرجة كافية

كام ميكنك أن تخرب ..  وتبادر يف القيام بذلكستتم معالجة األمر عىل أقىص وجه ممكن من الرسعة،

، ً أن تقدم له نوعا من الهـداياأو، (*) عىل الخدمة املقدمة له-العميل بأنه لن يحاسب بشكل نهايئ 

 :  سيحيك لآلخرينفإنه العميل عندما يتحدث عن مطعمك، فإنومن ثم، . االعتذاركنوع من 

ا، حـاول عمـاليئ بأنفـسهم كانت هناك مشكلة صغرية، ولكـن عنـدما أوضـحته"

 ".لالعتذارًمعالجة األمر، زاد األمر سوءا، ومل يعد هناك محل 

 - القلق، عندما ال يسري أمر ما عىل ما يرام؛ إذ ميكن أن يكـون ذلـك أوال تشعر بالخوف 

 .  مدى تتميز خدمتكأي فرصة رائعة ألن تبني لعمالئك إىل -ًغالبا 

 إذ يرغبــون يف .. غبــون إىل مجــرد الــشعور بالرضــا العمــالء يرفــإنعــىل وجــه اإلجــامل، 

                                                 
 .كأن يكون فيها نوع من التعويض ـ املرتجم )*(
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 إذا.  مـرة سـابقةأي أحد يف منشأتك عن أي مع أوالشعور بأنهم أفضل بعد أن يتعاملوا معك، 

 أن تخلق لدى عمالئك ذلك الشعور، فأنت عىل الطريق الصحيح ألن تعطي عمالءك استطعت

، الـذين يتحـتم عليـك العنيـدةما يرغبون فيـه بالفعـل، وأن تـنجح يف تقليـل عـدد األشـخاص 

 . ممكنةدالتعامل معهم، يف حياتك إىل أدىن حدو

 صـعبة بالنـسبة لهـا؛ - بالفعـل -ومن املؤسف القول بأن بعض املنـشآت تجعـل الحيـاة 

فطوال الوقت، يعود ذلك إىل أن الخدمة األصلية التي يقدمونها تجعلهم محبطـني، ويفـشلون 

وبغض النظر عن ذلك، فإنهم يحبطون مبا يقومون بـه . ولة خدمة مقبأويف توفري منتج مقبول 

 . ضعيفة التأثري بني عمالئهم وموظفيهمأومن تواصالت محدودة 

ً القيام برحلة عرب البحار مؤخرا، قمت بإجراء محادثـة تليفونيـة مـع البنكـني، اللـذين ، عندمثالف

 يف كل من سـنغافورة االئتامنية اقايت بأنه من املحتمل أن استخدم بطهامأتعامل معهام؛ إذ أردت إخبار

 :عندما حادثت البنك األول ألخربه بذلك، قال يل الشخص املسئول عن خدمة العمالء.. يتنامڨو

ال ميكن أن تستخدم بطاقتك االئتامنية يف بنوك دول عرب البحار، ولكنني سوف " 

امالت  تعـأيةأحادث الفرع الذي تتعامل معه، فأطلب منهم السامح لك بإجراء 

 )هل الحظت الكلمتني التي كان يجب تجنبهام" (بنكية

 لهذه البطاقات، كالـسؤال استخداميثم استمر يسألني بعض األسئلة التي تتعلق بتأمني 

 رقـم هـاتفي الخـاص، الـذي أوعن عنواين وعنوان البنك الفرعي يف البلدين، اللذين سأزورهام 

َّفطرح عيل سؤالني آخرين، ثـم أخـربين .. نت اإلنرتاستخدامي به عند سفري، حتى مع سأحظى

 مـضامني اسـتيعاب لدرجة أنني فقدت القـدرة الذهنيـة عـىل -ة رسمية للغاية ج بله-عندها 

ً ثالثة من األسئلة التي طرحها عيل، وبدأت يف الشعور بالضيق؛ خصوصا بسبب تلـك أوسؤالني  ّ

يكِّلـلـها بصعوبة ذلك،  – يف نهاية األمر -ثائريت وقد ثارت .. جة الرسمية السخيفة وأسلوب الشَّ

 الخاصـة يب أثنـاء االئتامنلدرجة أنني أخربته أن ينىس األمر برمته، وأنني لن أستخدم بطاقات 

 !!عنيد يف خلق شخص - بالفعل -لقد أبدع موظف خدمة العمالء .. رحلتي
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 املحادثـة بيننـا ٍّلقد حادثت البنك الثاين تليفونيا، وأعطيته املعلومات نفـسها، واسـتمرت

 :عىل هذا النحو

ًيتنـام مـؤخرا هـذا ڤأود أن استخدم بطاقتي اإلئتامنية، عندما أسافر إىل كل من سـنغافورة و" 

 ".الشهر

 .وكان الرد

وأطلـب بالتأكيد يا سيد فريويزار، ميكن ذلك، سوف أتصل بالفرع الخاص بـك، " 

 يل مـن هـل..  ترغـبمنهم السامح لبطاقتك بعمل تلك التعامالت البنكية حسبام

 ".فضلك أن تؤكد يل رقم حسابك البنيك ونوع الكود الذي تستخدمه

 :وبعد أن أعطيته املعلومات املطلوبة، قال

وأمتنى أن تـسري أمـورك عـىل مـا يـرام، .. أمتنى لك رحلة طيبة يا سيد فريويزار" 

 ".اتصالكًوشكرا عىل 

ًلكنهـا رغـم ذلـك، مل تتـصل أبـدا لقد كانت لدي مشكالت مع البنك األول فـيام مـىض، و

لقـد كانـت فقـط يف طريقـة التواصـل بينـي وبـني .. بالخدمات األساسية التي يقدمها يل البنك

إن جودة خدمتك ليـست هـي .. موظفي البنك يف املرات املحدودة التي ذهبت فيها إىل البنك

لـذا دعنـا .  آخرأو وقت ما  يفًعنيدا يتحتم عليك أن تقود عميالً أنهالقضية يف املقام األول، إذ 

 :نلق نظرة عىل بعض التقنيات التالية

  وتعامل مع مشكالتهم بعد ذلك-تعامل مع مشاعر عمالئك 

 واجهت عميالً، قد ثارت مشاعره نتيجة مشكلة ما، فعليـك أوالً أن تـتحكم يف معـدل إذا

مبعنى آخر، تعامل مع و..  التعامل معهاأوتلك املشاعر املثارة، قبل أن تتمكن من حل املشكلة 

عديـد مـن البـرش، ال سـيام أولئـك الـذي .. مشاعر عمالئك، ثم تعامل بعد ذلك مع مشكالتهم

 األعامل اإلدارية، مييلون إىل قصد املشكلة مبارشة وحلهـا، أويعملون يف أقسام خدمة العمالء، 

 . دون أدىن محاولة منهم للتعامل مع مشاعر العميل
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 :ٍّل، أن عميال ما يحادثك تليفونيا، ويقول لكلنفرتض، عىل سبيل املثا

 يشء بـصورة أيفـأنتم ال تـسلمونني .. لقد سئمت بالفعل ممن يعملون معك" 

 ".تخصنيالصحيحة، وتلك هي املرة الثالثة، هذا الشهر، التي أتسلم فيها طلبية 

 خـاطئ  وهو أمر-إن ما يقوم به كثري من املديرين والعاملني يف قطاعات خدمة العمالء 

 : هو أن يقولوا-يف القيام به 

 رقم حسابك كعميل، وسوف أبحـث أعطني. . للغاية بخصوص ذلكآسفونإننا "

 ".األمر

إنهم بذلك يقصدون املشكلة مبارشة، ويعمدون إىل كيفية حلها، بينام مشاعر العميـل ال 

خصوص املـشكلة، ء ما ب أفلحوا يف عمل يشإذاتزال ثائرة وغري راضية وغاضبة، معتقدين بأنهم 

 ذلـك قـد يهـدئ مـن أعـصاب العميـل ومـشاعره فإن شوهدوا وهم يقومون بذلك العمل، أو

 غضب العميل، ولن ميكنـك القيـام امتصاصإن ما تحتاج إليه بالفعل لعمل ذلك، هو .. الثائرة

 .. تنميط املشكلةأوبذلك بفاعلية ملجرد محاولة تصنيف 

 والتواصـل - ال املستوى العمـيل -ستوى اإلنساين هل تتذكر ما قلناه عن التواصل عىل امل

 النشاط املامرس ؟ أنت تتفاعـل عـىل مـستوى بـرشي حـني تتعامـل مـع أوعىل مستوى األداء 

 .حل مشكلة ما العميل حني تعمد إىل أواملشاعر واألحاسيس، وتتفاعل عىل املستوى األدايئ 

" تيليكوم" لحساب رشكة لقد اعتدت أن أدير ورش عمل عديدة بخصوص خدمة العمالء

 كـان عليـه أن يتعامـل عنيـدة،كان أحد املهندسني يتحدث عن عميل ..  ومهندسيهالالتصاالت

 .. امعه

 بعربتـه اسـتدارومن دون قصد، . كان املهندس يقوم بعمل يف منزل هذه العميلة املهمة

 يلـة ان، ليمر فـوق ممـىش الحديقـة، وقـد داس عـىل مجموعـة ضـخمة مـن األزهـار الجملڤا

 يف مدخل املنزل، كانـت العميلـة قـد فـازت بجـائزة عـن تنـسيق حـديقتها املحليـة يف إحـدى 
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 املهنـدس عـام قـال لهـا، تفـسألًكان ضيق العميلة واضـحا عـىل وجههـا، .. املسابقات املحلية

 :أجابني قائالً

فعندما رأيت تلك املجموعـة مـن األزهـار، .. إنني محرج للغاية بخصوص ذلك" 

) لـه صـيغة(ً أخربك بأن الرشكة لديها نظام يقتيض رضورة أن متالً طلبا يهمني أن

 ".بالتعويض املناسب ملا حدث

 :لقد سألت املهندس عام حدث بعدها، فأجابني قائالً

 لقد كان األمـر -لقد انتابتها حالة من الجنون، وبلغت أقىص درجة من الضيق " 

 ".بيعة الحال نهاية العام ومل تكن املسألة بط-مجرد زهور دهستها سيارة 

 :ًضع يف ذهنك متاما ما قد قرأته يف هذا الكتاب، ومن ثم ستدرك أن هذا املهندس

 مل ير الكيفية التي ترى بها العميلة املسألة. 

 مل يتواصل مع العميلة عىل املستوى اإلنساين. 

 مل يستخدم الكلامت التي ميكن أن تفاديه ذلك املوقف. 

  بشكل محضتحدث عن نظام الرشكة. 

 !واآلن، يتعجب من كل ردة الفعل الهائلة التي كانت عليها العميلة مام حدث

يف أثناء هذه الورش، طلبت مـن املهندسـني أن يـضعوا أنفـسهم، يف مكـان العميلـة، ثـم 

ً أمىض كل منهم وقتا طويالً يف تنسيق الزهور إذاطلبت منهم تبيان الكيفية التي يشعرون بها؛ 

ن حمقاء؛ لتدمر بالكامل كل ما يبتهج له مـن ڤاث ذات يوم أن جاءت سيارة يف حديقته، وحد

 اسـتامرة يتحـتم عليـه مـلء أنـه أخـربه شـخص مـا إذا ،كيف ميكـن أن يكـون شـعوره.. زهور

 . وزمالءه قد أدركوا املقصود- يف نهاية األمر -التعويض؟ أعتقد أن املهندس 

 :ًدعنا نناقش معا ماذا ميكن أن يقول املهندس

ّوإذا كانـت لـدي حديقـة، .. ًأعتذر لك فورا عن تدمري أزهارك أيتها السيدة سميث"

ــا  أن تكمــيلاســتعدادهــل لــديك ! فــإنني كنــت ســأكره أن يحــدث هــذا يل  ً طلب
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تعامـل ! (نا أن نقوم ببعض املساهمة يف تخفيف اآلثار الناجمة عن ذلكنما، ميك

 ). أدايئأو نشاطي أوعىل مستوى عميل 

 السـيام ، إىل حمـل وديـع هـادئ- فيام يشبه السحر - أن العميلة ستتحول وهذا بخالف

 شـعرت أن إذاحـتامالً ألن يـصبح املوقـف أقـل صـعوبة؛ اولكـنهم أكـرث .. عندما تـسمع ذلـك

 .املهندس يحفل بالفعل بأمر العميلة، فيام يتعلق بالخطأ الذي ارتكبه، ويعتذر عنه

ًل أن تكون متوقعا ألن تسمع مهندسا يف رشكـة  من غري املحتمأنهأنت يف الغالب تعتقد  ً

 استجابة لغته الخاصة ودون باستخدام فإنه حال، أيةوعىل . يستخدم هذه الكلامت" تيليكوم"

.  بإمكانه أن يجعل حياته أكرث سـهولة بكثـريكان عىل املستوى العميل، االستجابةإنسانية، قبل 

 أكـرب يف أن تحـصل عـىل احـتامللـديك وميل، من خالل التعامل مع االحتياجات اإلنسانية للع

 .الجانب العميل، الذي تتوقعه بشكل أرسع وتحل املشكلة

 .عنيددعنا نلق نظرة عىل بعض تقنيات أخرى يف مجال قيادة شخص 

 االنعكايس االستامع

 سواء أكـان عمـيالً أم -عىل هذا النحو، يف أن الشخص ) املوقف(ًأحيانا ما تتشكل الحالة 

إنهـم ال ".. الـسلبي" ًيتعامل معك، بعيدا عن نطـاق برنـامج الـسلوك النفـيس/ يتفاعل  -زميالً

 ولكنهم مل يتعاملوا مع األمـر بـشكل ،"يءالجر " أو" املتحكم " ينطلقون من الربنامج السلويك 

ومـن ثـم، ميكنـك أن ..  لـن يـستطيعوا التوصـل إىل حـل للمـشكلة- بالتأكيـد -جيد، فعندئـذ 

 أو اإلحبـاط أو القلق أو شعر أحد ما بالرتدد و الحرية إذا، "االنعكايس الستامعا"تستخدم تقنية 

بالفعـل ) طـرف التعامـل( كان الشخص اآلخـر إذانك لن تستخدم هذه التقنية، إ. حتى الضيق

 إن الهدف األسـايس ."املتحكم  " أو " يالجر" وينطلق يف ترصفاته من برنامجه السلويك ،ًغاضبا

. تعامل مع مشاعر العميل، وأن تحصل عىل مزيد من املعلومـات املتعلقـة بـه هو أن ت- هنا -

 . بإمكانك أن تتعامل مع مشكالت عمالئك وتواجههافإنومبجرد أن تقوم بذلك، 

 :دعنا نقول إن العميل يتعاقد معك ويقول
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. إنني مهتم بالفعل بأن الشيك الذي أرسلته إليك مل يظهر يف جـدول حـسابايت" 

وأمتنى أال يكـون قـد فقـد يف ..  قد أرسلته إليك يف تاريخ استحقاقهوأعرف أنني

 ".الربيد

فكر للحظة يف الكيفية التي ينبغـي أن يكـون عليهـا شـعور العميـل، ومـا قـد ميكـن أن 

 : ميكنك أن تقول.. ينعكس عن هذا الشعور

 ".أنه يبدو كام لو أنك تشعر بقلق فيام يتصل مبسألة تأخر استالم مدفوعاتك"

 :  ينعكس عىل ما قلته له عىل هذا النحوأنه أو قلق، بالفعل أنه املحتمل أن يؤكد العميل من

إين لست قلًقا، ولكن كل ما يف األمر أنني ال أرغب يف أن أتحمـل فوائـد تـأخري " 

 )".رغم إرساله بالربيد(عدم قيامي بالسداد يف الوقت املحدد 

أنك شـخص مهـتم بـأمره؛ ألنـك أدركـت سوف يلقى العميل رسالة من الوعيه الداخيل ب

ٍّوال يكفي بطبيعة الحال أن تبـدو مهـتام، بـل يتحـتم عليـك أن .. بالفعل ما يشغل بال عميلك

عندما يدرك العميل ذلك االحتفاء بأمره، فـسوف . ًتقول شيئا ما يدل عىل ما تتسم به مالمحك

ومـرة أخـرى، . ع وأفضلتحصل عىل الجزء العميل يف مستوى التعامل، وقد تم حله بشكل أرس

 العميل ميكنه أن يتواصل يف التعبري عـن فإن أخفقت يف أن تخاطب الجانب اإلنساين، إذا فإنك

 .ًتذمره وشكواه ويصبح شخصا أكرث صعوبة

 استخدام التعاطف

، مثـري عنيـد وهي تقنية ممتازة ملواجهة سلوك شخص -لقد ملسنا ذلك الجانب من قبل 

 أو" املـتحكم" مـن الربنـامج الـسلويك ،الـشخص ، يف تـرصفاتههـذا قـد ينطلـق إذ للمشكالت، 

 تقنية التعاطف، تظل يف برنامجك السلويك الخاص بـك، والبـد أن باستخدامك، ولكن "يءالجر"

، االسـتجابة تلـك اصـطناع أووإذا حاولت أن تقـوم بتقليـد ..  أصلية مطلًقااستجابةيكون ذلك 

 .. بدرجة أكربعنيد بشخص االصطدام صوب  الطرف اآلخر سوف يدرك أنك تتحركفإن
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ولغـة الجـسد؟ وهـام " نغمة الصوت التي نتحـدث بهـا"هل تتذكر ما قلته من قبل عن 

 يتعلـق بقبـول فكـرة أن نـهإ؛ بـل عنيـد مجـاراة موقـف شـخص أويتعلقان مبوافقـة  أمران ال

 : ملا ييل لغة مامثلةاستخداموميكن . مشاعرهم وآراءهم عىل خري ما يرام بالنسبة لهم

 إنني أتفهم كونك متضايًقا. 

 إنني أدرك أنك تحفل باألمر. 

 إنني أتفهم سبب أنك تعتقد ذلك. 

 ًإنني أقدر ما تقوله جيدا ً ِّ. 

 إنني أعرف ما تقصده. 

 :وفيام ييل بعض األمثلة

1  

 ".لقد وعدتني بأنك ستعاود االتصال يب ومل تقم بذلك"

ًأنك كنت مجهدا للغايةأنا بالفعل أقدر : "االستجابة املتعاطفة ً." 

وميكن القول بأن كل الـربامج النفـسية الـسابقة، التـي تحـدثنا عنهـا، أفـضل بكثـري مـن 

 :؛ حيث ميكن أن تكون اإلجابة، مثل" السلبي"الربنامج السلويك 

ـا"  ٍّمل يـتح يل الوقـت إطالقـا لـيك أحادثـك تليفونيـا، ألننـا كنـا .. إنني آسف حقِّ ً

 ".لوقت الحايلمشغولني للغاية حتى ا

، االسـتجابةمن حيث " يءالجر "أو" املتحكم"سوف يستدعي الربنامج السلويك . ومن ثم،

 ". موظفني أكرثاستخدام كنت مشغوالً، فينبغي عليك إذا": مثل

 

2  

 بـصورة - أنه كبري للغاية، وال أعتقد أنه يستغرق -دعنا نلق نظرة عىل حسابك "

 ". مدة أقل من شهر ملراجعته-منطية 
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 : مثل،"املتحكم"  التي ميثلها الربنامج النفيس االستجابةوهذا أحسن بكثري عن 

لـذا، فـإذا كانـت تلـك مـا . . أخطـاءأيةهذا النظام املتبع يف العمل، ال يرتكب " 

 ".تقوله البيانات الناجمة عن هذا النظام، فمن املؤكد أنها بيانات صحيحة

 إىل -ً جيـدا -أود أن أطلـب منـك أن تـستمع ًقد يبدو كل هذا بـسيطا للغايـة، ولكننـي 

كام . الشخص اآلخر، يف املرة القادمة؛ ليك تجيد التعبري عن احتفائك بيشء ما/  الطرفاستجابة

الطرف اآلخر سوف يقصد مبـارشة إىل /  ستجد العميل - يف معظم الحاالت - أنهأنني سأقرتح 

 كـل مـا ..نـسانية، مهـام كانـت دواعيهـا استجابة إأي دون إبداء ،الجانب العميل من املشكلة

 ..عليك آنذاك أن تفكر يف الكيفية التي تشعر بها يف ذلك املوقف

 بـصورة -هناك أشخاص ممن يستجيبون .  األخبار ليست كلها سيئةفإن ،وبطبيعة الحال

ذات مـرة، رسقـت منـي .  بأسلوب سلويك إنساين، قبل التعامـل مـع الجانـب العمـيل-طبيعية 

 وبهـا حافظـة - حقيبتي الجلديـة -دي، وبها كل بطاقايت االئتامنية؛ إذ تركت بغباء حافظة نقو

ٍّالنقود، يف حجرة تدريب بفندق ما، حيث كنت أقيم حوارا بحثيا مـع املـشاركني يف التـدريب ً .

ًوكام ستفهم فيام بعد، مل أكن سعيدا باملرة، عندما اكتشفت الـرسقة وكنـت غاضـبا ومتـضايًقا  ً

ٍّحادثت الـرشكة تليفونيـا ألخـربهم بـأن بطاقـايت .. ة؛ بسبب غبايئ وحمق ترصفايتبصفة أساسي

حـادثني يف للموظفـة التـي كانـت تَّ مـسجلة لـدي بأرقامهـا، وأعطيـت رقـم حـسايب االئتامنية

 :الهاتف، والتي أجابتني بقولها

ن  مام حدث لك، وقبل أآسفةإنني .. سيد فريويزار ياٍّيجب أن تكون متضايًقا جدا" 

 ". بخري وعىل ما يرام- أوالً - تفاصيل، ليك أراجعها معك، هل أنت أيةأخذ منك 

ًلقد أوضحت أنني كنت غاضـبا ومتـضايًقا، ولكننـي شـعرت بـأنني أفـضل قلـيالً؛ ألننـي 

 إذا أنـهلقـد افرتضـت .. تعاملت مع شخص، اسـتطاع أن يقنعنـي بأنـه يحفـل بـأمري بالفعـل

 أقـل تعاطًفـا، فهـذا كـان سـيجعلني أو احتفاء بـأمري أوا ًتحدثت إىل شخص أقل منها اهتامم

  لقـد تعاملـت تلـك املـرأة مـع مـشاعري، وهـدأت.. أكرث ضيًقا وعرضـة للمـرور بوقـت عـصيب
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ًمن غضبي، وكانت تأبه جيدا ملشاعري، ثم تعاملـت بعـدها مـع املـشكلة التـي كنـت 

 ..فيها

 انضم إىل صف عمالئك

ً التعاطف، التـي تبـديها، مـضمنا الستجابةبارة أخرى ًيكون من املفيد أحيانا أن تضيف ع

 : فإذا كان العميل عىل وشك أن يقول.. (*)بها ذاتيتك

 "أكره أن أظل عىل حالة االنتظار طوال هذا الوقت"

 :وقبل إعطاء إستجابة عملية، مامثلة لـ

 ".سوف آيت إليك بالصيغ املطلوبة يف غضون الدقائق القليلة القادمة" 

 : برشيةاستجابةل بصورة كبرية أن تعطي ومن األفض

 فأنا ال أحـب أن ظـل طـوال هـذه املـدة -إنني أتفهم الكيفية التي تشعر بها " 

سـوف آيت لـك بالـصيغ املطلوبـة يف . .ًوشكرا عىل صـربك وتحملـك.. ًكلها منتظرا

 ".غضون الدقائق القليلة القادمة

؛ إذ إنهـم يعتقـدون بأنهـا سـوف ةاالستجاب بهذا النوع من االهتامموبعض الناس يبدون 

 :تفيض إىل

ًحسنا، ملاذا ال تفعل شيئا ما حيال ذلك املوقف؟" ُ." 

 أدركـوا أنـك شـخص إذا بتلـك الطريقـة، االستجابة أغلبية الناس ال يرغبون يف فإنوبعد، 

فـإذا كـان عمـالؤك كـذلك، فعليـك عندئـذ أن ..  بـاآلخرينواهتاممتترصف مبنطقية وعقالنية 

عاطف معهم، وأن تتأكد من أن عميلك قد وصلته الرسالة التي مؤداها بأنك سـوف تواصل الت

 .تفعل كل ما بوسعك إزاء هذا املوقف

                                                 
 . املرتجم-ًأي واضعا نفسك يف الصورة  )*(
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 خطوات انتقالية

 ميكنـك فإنـه، عنيـدمبجرد أن يكون لديك مستوى مـا مـن العالقـة والوئـام مـع شـخص 

، وقدم االعتذار أوعاطف استخدم الت. االنتقال إىل الجزء العميل من التواصل ليك تحل املشكلة

 :عىل سبيل املثال.. املعلومات الالزمة، وأطرح األسئلة التي ترغب يف معرفة إجاباتها

إنها ملشكلة حقيقية، أن تحاول التحـدث مـع شـخص مـا يف مجـال عملـك؛ إذ " 

وبعـدها .. يتعني عليك أن تخوض غامر تلك القامئة البشعة للنظام املتبـع لـديك

ثم يتم إخبارك، بعد كل ذلـك، بـأن كـل العـاملني .. ًدهوراظر يتعني عليك أن تنت

 !!". أمل حقيقينهإ.. (*)مشغولون

إنني أقدر إحباطـك، كـام أننـي آسـف الضـطرارك أن تنتظـر كـل هـذه املـدة " 

 ونحـن ، بالنـسبة لنـا-هذا هو القسم املشغول طوال اليوم ).. تعاطف(الطويلة 

املكاملات برسعة، وإنجاز قدر اإلمكـان ًجميعا نبذل قصارى جهدنا للرد عىل كل 

أخـربين، كيـف يل أن !! ً لن أدعك تهدر مزيدا من الوقـت ،منها؛ لذا] معلومات[

 )".طرح سؤال( أساعدك ؟ 

 : ً، أكرث غضبا، فيقول لك"يءالجر" رمبا يكون العميل يف برنامجه السلويك 

د قمت بـذلك مئـة لق.. ّال تخربين بأنه يتعني عيل أن أفرس ما حدث مرة أخرى" 

 !".مرة من قبل، مع كل الذين تحدثت معهم يف هذا األمر من قبل يف رشكتك

 :ومن املحتمل أن تجيب عن ذلك بقوله

ال أحـد يرغـب مطلًقـا يف تكـرار مـا قالـه مـن قبـل .. إين أتفهم سبب غـضبك" 

 رغبـت ألخـر مـرة يف إذاسوف أساعدك عىل حل هذا املوقف، هذا ].. تعاطف[

                                                 
 .الفنيني مشغولون اآلن، يرجى االتصال يف وقت آخر ـ املرتجم/ ًتسمع دامئا الكلامت نفسها ـ كل العاملني  )*(
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هل أنـت .. وسينتهي هذا املوقف مبنتهى الدقة والرسعة.. ملوقف لهارشح هذا ا

 !".عىل استعداد لذلك؟

 :املوقف) تحديد(إعادة تأطري 

) تحديـد(وعندئذ، ميكنك إعادة تـأطري .. دعنا نقول أن العميل يرفض الحل الذي اقرتحته

 : فعندما يقول العميل. ما قلته من قبل إلعادة حل املوقف

لقــد مــررت بسلــسلة كافيــة مــن .. أن تحــولني إىل شــخص آخــرال أرغــب يف " 

 ".إنني أرغب يف التعامل معك وإنهاء املشكلة.. األشخاص دون طائل

 :وتكون إجابتك

لقـد مـررت مبوقـف مامثـل لـذلك .. سـيد سـميث ًإنني أفهم جيدا ما تقوله يا"

 ].تعاطف[ لإلحباط ًا ميكن أن يكون موقًفا مثريأنهبنفيس، وأدرك 

 األمر يجعلنـي أؤكـد لـك أننـي فإن أقلل الوقت املهدر إىل أدىن حد ممكن، وليك"

ً سـيكون قـادرا عـىل أنـه قصارى جهدي ألتحدث إىل الشخص الذي أثـق سأبذل

/ إعـادة تحديـد[ اإلجابة عن سؤالك بشكل أفضل وأرسع بكثري، مام أستطيع أنا 

 ".]صياغة املوقف/ تأطري

 أريد أن أتحدث إىل مديرك

 :ً غالباالعنيد العميل سوف يقول

 ".أقابل مديرك/ أريد أن أتحدث إىل" 

 : ال ترغب يف حدوث ذلك ألنهفإنكوبطبيعة الحال، 

 قد يجعلك تبدو غري كفء أمام مديرك. 

 سيجربك أن ترشح كل يشء ملديرك. 

 فـام الـداعي إىل ..  كانت بحوزتك كل املعلومات املطلوبـة لحـل مـشكلة العميـلإذا

 !!ملدير امقابلة 
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 من صميم عملك أن تتعامل مع مشكلة العميل. 

 :ومن ثم، ميكنك أن تقول

ونز، وأنـا يف الغالـب أود أن چـسيد  ًأتفهم جيدا سبب املشاعر التي تجابهك، يا"

 حـال، فـإنني أود بالفعــل أن أيـةوعــىل ]. تعـاطف[أتحـدث إىل املـدير بنفـيس 

ع أن نحـل هـذا ومـن ثـم، فإننـا نـستطي.. أساعدك، كام أن لدى كل املعلومـات

ًهــل لــديك اســتعداد ألن تعطينــي توضــيحا أخــريا .. املوقــف بــسهولة وبــرسعة ً

 ".للموقف؟

َّالشاغل املريئ ـ الدوار َّ 

كام أنها تقنية مفيـدة عنـدما . عنيد مع شخص استخدامهاهذه هي تقنية أخرى، ميكنك 

كـام .. ً ثـائراأوًبا الطرف اآلخر لديه الحق أن يكون غاض/  لخطأ ما، وأن الشخصارتكابكندرك 

 اسـتجابة اسـتخدام أو، االعتـذار أو ترصيحك باألسـف، أو" آسف"أنها طريقة بديلة عن قولك 

 .متعاطفة

يخربك أحد عمالئك عن موقف، يبدو منه أن مثة خطأ ما، قد .. دعنا نأخذ مثاالً عىل ذلك

واء تأكـدت ُومبجـرد أن ينتهـي العميـل مـن رشح مالبـسات املوقـف، سـ.  بوضـوحارتكابـهتم 

 مل تتأكد من ذلـك، فمـن املفـرتض أن تكـون أوَبوضوح من أن شيئا ما تم أداؤه بشكل خاطئ 

 : عىل النحو التايلاستجابتك

سوف أتابع ذلك األمر بشكل شخـيص، وسـأخربك ! إن هذا أمر مريع.. أوه، كال" 

 ".بالنتيجة الحًقا

 ):تأكيدية(دة وميكنك كذلك أن تعيد صياغة ما قاله العميل بنغمة متصاع

 ".ال  ميكن.. كال.. أوه! نني مل أتلق بعد أوراق العمل املطلوبة حتى اآلن ؟إ" 

. إن تعبريك، ونغمة صوتك ولغة جسدك ينبغي أن تعكـس مـشاغل واهتاممـات عميلـك

ــاج إىل  ــد تحت ــاك االســتجابة هــذه اســتخداموق ــل أن هن ــشعر العمي ــدما ي   عــدة مــرات، عن
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فـإذا شـعر ..  لـه تـأثري مهـدئ عـىل العميـل- بـصورة مثاليـة -ذلك  أداءإن .. خطأ تم ارتكابه

إنها سوف يـشعر بثقـة أكـرب لدرجـة ميكـن فيهـا  / فإنهالعميل بأن األمر يشغل بالك بالفعل، 

 ذلـك يـساعد عـىل أن يـصبح فإنوإذا تابعت كل ذلك بتقنية التعاطف، . التعامل مع املوقف

 .ةًالعميل أكرث هدوءا وأكرث تعقالً ومنطقي

 حـال، أيـةوعـىل .  متكلفـةأو قد تبدو مصطنعة االستجابةبعض الناس يعتربون أن هذه 

 صادقة وحقيقيـة؛ إذ إن العميـل سـوف يـدرك استجابتكفإنها لن تبدو عىل هذا النحو، لو أن 

إن النـاس يف .  وسـوف يـشعر بعـدم صـدقك،االسـتجابةً مصطنعا لتلـك أو ما كنت متكلًفا إذا

 االعرتافـاتمن خالل أداء بعض بذلك ًعىل خدمة العمالء غالبا ما يشعرون األعامل التي تقوم 

 عىل أساس أنها جـواز االستجابة األخطاء واإلثم، وأن هذا النوع من الناس يعتمد تلك بارتكاب

 -ولكن هذا ليس مـا تقـوم أنـت بفعلـه؛ إذ إن كـل مـا تفعلـه .. مرور رصيح لخسارة رشكتهم

 .ف اآلخر أنك تجهل بأمرهم، وتهتم باملواقف التي يعانون منها هو أنك تظهر للطر-ببساطة 

ٍّصديق لك يحادثك هاتفيا ليخربك بأنه يواجه حادث تصادم بعربته، .. تخيل ذلك املوقف

 رمبـا يتـصل بـك صـديقك أو..  مل يصب، إال أن العربة أضريت بـشكل بـالغأنهوعىل الرغم من 

 العاطفيـة تجـاه هـذه اسـتجابتكإن . حـدث سـعيد انتظـارٍّليحادثك هاتفيا بأنـه وزوجتـه يف 

 ).ّالدوار( الشاغل املريئ املستمر  مبا يسمىأو لالهتامماألخبار سوف تبدو واضحة ومامثلة 

 عندما ال يسري يشء ما عىل ما يرام مع شخص ما آخر، وأنت تعلـم أن أنهإنني واثق من 

عقلـك رمبـا تكـون أقـل مـن  الكلـامت التـي سـتدور يف فإنتلك شكوى حقيقية ال مصطنعة، 

ويتعلق هذا التكتيك بالسامح للطرف اآلخـر بـأن يـسمع ..  الالئقةأومستوى الكلامت املهذبة 

 . واهتاممك بأمره، ولكن بطبيعة الحال دون ألفاظ غري مهذبةانشغالكويرى 

.  ظـروف املوقـفاختلفت، مهام عنيدإن كل هذه التقنيات تستخدم أثناء قيادة شخص 

، التـي ميكـن القيـام بهـا تجـاه )الخاصـة( هناك بعض اإلجـراءات النوعيـة فإنال،  حأيةوعىل 

 :ً لذا دعنا نلق عليها نظرة أكرث كثبا- لديك عنيدموظف 
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  العنيدةقيادة املوظفني 

 إن من أكرب التحديات التي تواجه املديرين هي التعامل مع املوظفني الذين : 

 الشكوىييتسمون بالسلبية ودامئ . 

  محدود وضعيف اإلمكاناتتجاهالديهم . 

  من العمل، والعودة إىل منازلهم، مهام كانت ظروف العملاالنتهاءيعشقون لحظة . 

 ال يبذلون قصارى جهدهم يف معاونة العمالء. 

 تسوء معدالت مبيعاتهم. 

  ال تستحقأوتستحق (ًيتغيبون أياما طويلة لظروف صحية .( 

 ملوظفنييشيعون روح اإلحباط والتبسيط لدى بقية ا. 

 عـام ينبغـي علـيهم أن يفعلـوه لقيـادة مـوظفيهم - بصفة منتظمـة -يسألني املديرون 

 العـصا الـسحرية، أوً ويعتقد بعضهم أن هناك نوعا من العالج الرسيع الذين يتسمون بالعناد،

إال أن الحياة ليست عىل هذا النحو؛ إذ إن قيادة مـوظفني .. التي ميكنها أن تحل كل املشكالت

 . عملية يومية مستمرة، استمرار الحياة ذاتهاون بالعناديتسم

 إذا. ًيف الفصل الرابع من الكتاب، ناقشنا كيف ميكن أن تكـون الوقايـة خـريا مـن العـالج

الصحيحة لألفراد، الذين تقوم بقيادتهم، فأنت عندئذ ستقلل ) البيئة(متكنت من إيجاد الرتبية 

؛ إذ إن إيجـاد تلـك عنيـد فيها إىل قيـادة موظـف من عدد الظروف واملناسبات، التي ستضطر

 يف نفسك كمـدير، -أقل  بصورة -البيئة سيجعل األمر أكرث سهولة بالنسبة لك، إذ بدأت التفكري 

 . ومدرب عىل أنك قائد فريق- بصورة أكرب -ورشعت يف التفكري 

 ؟ ) مدربه/ بني املدير وقائد الفريق(ما الفارق 

: هل ميكـن أن تخـربوين: " معي يف ندوة بحث ذلك السؤال عندما طرحت عىل املشاركني

 :، تواترت منهم استجابات متوقعة كام ييل"ما الواجبات امللقاة عىل عاتق املدير؟

 التخطيط . 
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 التحكم يف التكلفة. 

 تجميع املصادر الالزمة للعمل. 

 تحليل البيانات. 

 عقد اللقاءات الشخصية للعاملني الجدد امللتحقني بالعمل. 

 حل املشكالت. 

 التعامل مع العمالء. 

  أخرى)تقنية(واجبات فنية . 

 :، سمعت منهم إجابات تشري إىل "ما واجبات املدرب؟:" وعندما سألتهم

 القيادة. 

 التحفيز (الدافعية.( 

 االستامع. 

 التشجيع. 

  التدريبيةاالحتياجاتتحديد . 

 التعامل مع التوقعات. 

 الثقة يف قدرات أعضاء فريقه. 

  لبقية أفراد فريقه(اإللهام.( 

 الفوز وتحقيق النتائج املرغوب فيها. 

ولكنـي .. ً هناك نوعا ما من التداخل والخلـط بـني واجبـات املـدير واملـدربفإنوللحق، 

 الـدورين ميكـن أن تكـون لـه األهميـة األكـرب يف تحقيـق أي: "دعني أطرح عليك هذا السؤال

 يف فريقـك؟ الذين يتسمون بالعنـادع األفراد أهدافك وتقليل احتاملية اضطرارك إىل التعامل م

 إن املؤســسة التــي:" ، اآلن، أعــرف مــا الــذي ســتنوي أن تقولــه"القائــد أم املــدرب: هــل هــو

 أن أفعل كل يشء فيام يتعلق باإلدارة، ي واملدير الذي أعمل تحت إمرته يريدان من، أعمل بها

  أنــهًولكــن تــذكر دامئــا، ". وهــذا يفــرس الكيفيــة التــي أمــيض بهــا معظــم الوقــت يف العمــل
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ٍّ حكـام مثاليـ- لحـسن حظـك -يف نهاية اليوم، أنك سـتكون  ا عـىل مـدى نجـاح فريقـك، أكـرث ً

 .باألحرى من قدرتك عىل استكامل كتابة تقرير يتعلق بأدائك فحسب

 أردت تكوين فريق سعيد الحال، ولديه دافعية جيدة ال يتذمر وال يـشكو، فـال تأخـذ إذا

. طويالً؛ خارج إطار أوقات العمل؛ فذلك قد يسبب لـك مـشكالت عديـدة للغايـةًيف ذلك وقتا 

ًومام يحقق لك النتائج املرغوبة يف عملـك، هـو أن تقـيض وقتـا أطـول يف القيـادة والتـدريب، 

 . يف اإلدارة- إىل حد ما -ًووقتا أقل منه 

 القيادة الناجحة والتدريب الناجح 

ًأقض وقتا نوعيا متميزا مع  -1 ٍّ   كل عضو يف فريقك ً

ٍّ تغادر مقعدك ؛ ليك تقيض وقتا نوعيا، يف املنطقـة التـي أوأنت بحاجة إىل أن تغادر مكتبك  ً

أنت بحاجة إىل أن تعرف كل عضو يف فريقك عـن كثـب، ..  عمله- يف فريقك -ميارس فيها العضو 

إىل املعرفـة نفـسها اإلنساين والعميل، كام أن أفراد فريقـك بحاجـة : وبشكل أفضل عىل املستويني

إن القادة واملدربني الناجحني يعرفون كيـف يقومـون بكـل األداءات اإلنـسانية وكـذلك كـل . عنك

 وإمنا األمر -ً يف حياة أفراد الفريق متاما باالنغامسا ال يتصل بطبيعة الحال ذوه.. األداءات العملية

 .  يستجيبون بشكل إيجايب لذلك ومعظم الناس، بالفرد أوالً ثم الفريقاالهتامميتعلق بإظهار 

 هـذا هـو الوقـت املناسـب فإن مالحظات سلبية، أو مشاغل أو كانت لديهم شكاوى إذا

 يرسـل إلـيهم ، إليهم، كلٍّ عـىل حـدةواالستامعإن قضاء الوقت مع الفريق . ألن تتعامل معهم

يف حـل رسائل، مضمونها أنك تحفل بـأمرهم، وتظهـر لهـم أنـك دامئًـا هنـاك؛ لـيك تـساعدهم 

وميكنك كذلك أن تتواصـل مـع التوقعـات املمكـن .. مشكالتهم عىل املستوى اإلنساين والعميل

 .حدوثها، وتشجع فريقك وتلهمهم األداء األفضل

 ِّوفر لهم التغذية الراجعة الالزمة وقم بتدريبهم  -2

أنت بحاجة إىل أن تخرب كل عضو يف فريقك، بـشكل منـتظم، بإجـادتهم للعمـل، عنـدما 

ً تـرى أحـدا أووعندما تـسمع . ومون بذلك، وعدم إجادتهم للعمل عندما يحدث منهم ذلكيق

ــة،  ــصورة طبي ــا ب ــؤدي شــيئا م ــرب أوًمــن فريقــك ي ــذلك يف أق ــك أن تخــربه ب ــك، علي   تعجب



 205 يجيات من أجل النجاحإسرتات
 

 

وميكنك يف الحالة .. ً ترى أحدهم يؤدي شيئا ما بصورة ال ترضيكأوفرصة، وكذلك عندما تسمع 

 التدريبيـة لهـم، االحتياجـاتلطريقة املثىل لـألداء، مـن خـالل تحديـد الثانية أن توجههم إىل ا

يرغبـون يف ) املـوظفني(ً عىل امليض قدما يف أداء أفضل؛ ذلـك أن معظـم املـستخدمني واالتفاق

 كـانوا يـؤدون عملهـم بـصورة إذاإنهـم يريـدون معرفـة مـا .. معرفة كيفية أدائهـم ألعاملهـم

 .بشكل أفضل كيف ميكن لهم أن يؤدوه أوصحيحة، 

 عليك أن تؤمن بقدرات كل فرد يف فريقك  -3

 لكل عضو يف فريقك أنك تثق بقدراتهم وتـؤمن بهـا، - باستمرار -أنت بحاجة إىل إظهار 

إذ إنهم رسعـان مـا سـيدركون مـدى ثقتـك .. من خالل ما تقوله، ونغمة صوتك، ولغة جسدك

علهم يترصفون بالفعـل عـىل قـدر فيهم؟ ليك ينفذوا ما هو منوط بهم من مسئوليات؛ مام يج

 .هذه املسئولية التي سوف يستشعرونها

 كنت تؤمن بأن أفراد فريقك ليسوا محل ثقة؛ ألن يقوموا بالعمـل املنـوط بهـم؛ مـام إذا

نهاء عملهم بأي كيفية والعودة إىل منـازلهم، مهـام كانـت دواعـي إًيجعلهم يحرتقون شوقا إىل 

 استشعروا إميانك وثقتك بقدراتهم عىل أداء عملهم صورة إذا، األخرىبينام عىل الجهة . العمل

جيدة، فسوق تكون لديهم الثقة يف أنفسهم عىل اتخاذ القرارات، التي تعـد يف صـالح العمـل، 

 هائلة ألن تحـصل عـىل النتـائج احتامليةوسوف مينحوك قصارى جهدهم يف العمل؛ مام يوفر 

 .املرغوبة يف العمل

جال الذين حوله، سوف يتسم أداؤه بأقل قـدر ممكـن الشخص الذي يثق بالر" 

 " من األخطاء، مقارنة مبن ال يثق مبن حوله

 )م، رجل دولة ورئيس وزراء1861-1810كاميللوبنسو، كونت كافور، (

 ليك تحصل عىل أفضل ما لـدى العـاملني معهـم، أنه املديرين الناجحني يعرفون فإنلذا، 

 .ً أقل يف اإلدارة، ووقتا أطول يف التدريب والتوجيهًفإنهم يحتاجون إىل أن يقضوا وقتا

عمًقـا  ومن ثم، دعنـا نلـق نظـرة أكـرث..  الحياة ليست بتلك السهولةفإن حال، أيةوعىل 
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فكلـام قـضيت )..  يف السطور السابقةتمن النقاط الثالث التي ذكر(ًوقربا عىل النقطة الثانية 

ك، فأنـت بـصدد أن تـرى وتـسمع األشـياء التـي ًوقتا يف املناطق التي يعمل فيهـا أفـراد فريقـ

وسنتناول تلك الجزئية األخرية ( كام أنك بصدد أن ترى وتسمع األشياء التي ال تعجبك .. ترغبها

 ).الحًقا

 األخبار الطيبة

 عـىل - تكون عىل وعي وإدراك بيشء ما بأن كل عـضو يف فريقـك أوعندما ترى وتسمع 

وهـذا يتطلـب عملـه . .ت بحاجة إىل أن تخـربهم بـذلك يقوم بعمله بصورة جيدة، فأن-حدة 

..  حتـى يف املـرشوع القـادمأو الشهر القادم، أو إىل األسبوع القادم تأجيله أوًفورا، دون إبطاء، 

 مـا الـذي - يف الغالـب -ثـاره، ولـن يتـذكر أعـضاء فريقـك آ تم تأجيله، فسوف تضيع إذاألنه 

 ".ًشكرا" ترصف يحمل مضمون كلمة أو تقدير هذا الترصف بالنسبة لهم تحية.. تتحدث عنه

اآلن، أدرك أن بعض املديرين الزالت لديهم مشكلة تتعلق باملتابعـة؛ حيـث يبـدو أنهـم 

يفكرون يف أنهم يتقدمون بالشكر ملوظف ببساطة، ملجـرد أدائـه الجيـد لعمـل، يفـرتض أنهـم 

شـكر املوظـف عـىل (لترصف ا أؤكد لك أن هذا دعنيًحسنا، . يدفعون له راتبه لقاء هذا األداء

 عدد املشكالت التي قد تـصادفك مـع أعـضاء - بصورة ظاهرة - يقلل بالفعل نهإ؛ إذ له) أدائه

 .فريقك، كام أنها تقلل معدل السلبية، وتعظم مستويات املشاركة اإليجابية إلنتاجيتك

لثنـاء  يتلقـى التقـدير واأنههي ) املستخدم(ومن أكرب الشكاوى التي تصدر عن املوظف 

ًإننا جميعا نرغب يف التنويه والتقدير والشكر والقبـول واالستحـسان، .. لقاء عمل متميز يؤديه

 أردت من أطفالـك أن إذافأنت .. ًوالحال نفسها متاما يف حياتك الخاصة".. ًشكرا "وسامع عبارة 

ن أداءات يؤدوا ما يناط بهم من أعامل يف املدرسة بصورة جيدة، وأن يركزوا فـيام يعملونـه مـ

 فإن.. طيهم يف الوقت نفسه التغذية الراجعة اإليجابية، التي ترشدهم وتوجههمعوواجبات، وت

 التـي مل األداءاتًكل ذلك سيشجعهم ويحفزهم ألن يؤدوا بـشكل أفـضل، وغالبـا مـا تتحـسن 

 .يكونوا يؤدونها بشكل أفضل من قبل
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 أديتهـا إذا أنـه هـي ،اإليجابيـة التي تتمثـل يف إعطـاء النقديـة املرتـدة األخرىوالفائدة 

 فـإن عندما يحني الوقت إلعطاء تغذية مرتدة أقـل مـن التغذيـة اإليجابيـة،  أيبشكل منتظم،

، دامئًـا مـا )مـدير(سوف يـراك أعـضاء فريقـك كقائـد عـادل ومبـارش . األمر سيكون أكرث قبوالً

ائهـم عنـدما ك يخـربهم بـرداءة أديخربهم بجودة أدائهـم عنـدما يـؤدون بـشكل جيـد، وكـذل

 شكوك يف ذلك الصدد، فعليك أن تفكر للحظة يف ذلك أيةوإذا كانت لديك . يجيدون عملهمال

 تغذيـة مرتـدة - شخص ما يف حياتك أو معلمك أو مديرك -املوقف، عندما يعطيك شخص ما 

 كـل الثقـة َّيأكرث نحو األداء بشكل أفضل؟ لدذلك كيف يكون شعورك؟ هل يحفزك .. إيجابية

 !األمر سينجح عىل هذا النحويف أن 

فـإن !  عليـك مدحـه وتـشجيعه -عندما يؤدى شخص ما عمالً ما بصورة جيدة "

 !" ذلك سوف يجعل هناك شخصني سعيدين عىل األقل 

م، منتج أفالم أمرييك ومؤسـيس رشكـة اإلنتـاج 1974-1882صامويل جولدوين، (

 ")مرتوجولدوين ماير"السيناميئ الشهرية 

 ة بدرجة كافيةأخبار ليست طيب

 تـصبح عـىل إدراك بأشـياء أو تـسمع أو سـوف تـرى فإنكًعندما تقىض وقتا مع فريقك، 

 ثالثة أشـياء، وفيام ييل. لذا، فأنت تحتاج إىل عمل يشء ما حيالها.  ال تقبلهاأوتحبها   ال،معينة

 : القيام بهاميكنك

 تجاهل تلك األشياء. 

 ًوجه تأنيبا صارما للمسئول ً. 

  والتوجيهقم بالتدريب. 

 :دعنا نلق النظر يف تفصيالت األشياء الثالثة السابقة عىل النحو التايل

 تجاهل تلك األشياء   -1

 املحـدودة مـن أحـد أفـراد الفريـق، أويتجاهل مديرون عديدون السلوكيات املتواضعة، 

 : ألسباب عديدة، منهاممن يتسمون بالعناء
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 ذلك قـد يـؤدي إىل الخـالف، وأن املوقـف  حيث يؤمنون بأن..إنهم ال يرغبون يف الشجار 

ً يحتمل أيضا أن يتسبب يف مشاعر سـيئة لـدى الفريـق؛ مـام أنهكام . أسوأميكن أن يكون 

 .العنيدةيجعل املوقف كله ينتهي بعدد أكرب من األشخاص 

 وهذا ميكن أن يكون سببا جوهريـا ..إنهم ال ميتلكون الوقت الالزم ٍّ ، ولكـن هـذا )أصـيالً(ً

 الخالف؛ فأحيانا ما يشعر املدير بأنه مـن أوً مربرا لتفادي التشاحن أوًما يكون عذرا ًغالبا 

 . االجتامع القادمانعقاداألفضل أن ينتظر حتى موعد 

 مرة حدوثه مبعنى أن املوقف ذاته يحتمل عدم ..ٍّإنهم يأملون أن يتم حل املوقف تلقائيا 

 .ًنيداعً أن يتوقف عضو الفريق عن كونه شخصا أوأخرى، 

 هناك بعض املديرين، ممن مل يتلقوا تـدريبا ..هم ال يعرفون ما الذي ينبغي عليهم عمله ً

ورمبـا يكـون ذلـك الـسبب يف قراءتـك لهـذا .. عنيـد معاملة شخص أوعىل كيفية معالجة 

 .الكتاب

 :وميكن أن تكون عواقب التجاهل

  ون تجاهلك كعاقبة لكـل  إذ إنهم ير.. يشعروا بالتنشيطأوأن يحبط بقية أعضاء الفريق

فإذا مل يكن لديك ترصف جـازم تجـاه األداء املحـدود ..  األشياء السلبية يف األداءأواألفعال 

 عندئـذ سـوف تفقـد احـرتام بقيـة أعـضاء فإنـك، العنيـد الشخص أو السلوك املتواضع أو

 ..الفريق

 ضـمن أفـراد  متواضـع األداء،أو عنيـد كان لـديك شـخص إذا ..قد تتأثر أعاملك التجارية 

 . ستعاين من النتائج التي ستبدأ يف التدهورفإنكفريقك، 

  تحفـل  حيث يعتقد هذا العضو أنك ال..يئيف أدائه الس) محل االنتقاد(أن يستمر عضو الفريق

 .. نتائجه غري املشجعة؛ األمر الذي يجعل حياتك بال شك أكرث صعوبةأوبأمر أدائه املتواضع 

يؤدى إال إىل  ً معك ليس اختيارا، ولكنه أمر الق العمل الذي يف فريعنيدإن تجاهل عضو 

 . لحدوث ذلكةجعل حياتك أكرث مشقة وصعوبة؛ ألنه طريق سلس



 209 يجيات من أجل النجاحإسرتات
 

 

 توجيه التأنيب القايس  -2

 بالقـسوة علـيهم وتـأنيبهم املتـسمني بالعنـاديتعامل عديد من املـديرين مـع املـوظفني 

، ومل يـصلحوا ىءي استمر أداؤهم الـسإذالعالمات تحذيرية واضحة، حول عام ميكن أن يحدث 

 :وترتكز نتائج التأنيب القايس فيام ييل. من ذلك األداء

  محبطـا ومفتقـدا للدافعيـة- عامـة -يصبح الفريـق ً  إذ يتـأثر بقيـة الفريـق مبـا يلقـاه ..ً

ٍ من تأنيب قـاس، والـذي يـؤدي يف الغالـب إىل اإلحبـاط والتـأثري الـسلبي العنيدالشخص 

 أصـبحت لـه دافعيـة جيـدة، بعـد أن ،سمعت من قبل يف حياتك عن شـخصهل (لألداء 

ًيتلقى تأنيبا قاسيا وصارما  ً ً.(!! 

 أو التــذمر أو ذلــك أن األداء املتواضــع ..ينتــرش الــشعور بعــدم الرضــا إىل بقيــة الفريــق 

 .الشكوى كالعدوى، التي ترسى بني أفراد الفريق الذي يعمل معه

  وللزمالءيقدمون خدمة متواضعة للعمالء. 

 تعاين أعاملك من تدهور املستوى، كام تبدأ يف الخسارة عىل املستوى الفردي. 

 مـن املحتمـل أن ذلـك أنه قد ترى أن التأنيب القايس عمل طيب، إال ..رمبا يرتكون العمل 

يجعل حياتك أصعب عىل املدى القـصري، وتـضطر إىل إنهـاء خدمـة عـضو الفريـق معـك، 

ًوتقرر أن تدرب شخصا جديد  .اً

  من املمكن أن ..يتسمون بالعنادًأنهم يتحسنون يف أدائهم ويتوقفون عن كونهم أشخاصا 

.. يحدث هذا ولكن ليس بنسبة كبرية؛ إذ قد يتحسن أداؤهم يف العمل عىل املدى القـصري

 ..يتسمون بالعناد مرة أخرىً أجالً، رسعان ما يعودون إىل كونهم أشخاصا أوولكن عاجالً 

 يب والتوجيهقم بالتدر  -3

 باملـشاعر فحـسب، االتصالً األفضل، وهو ليس نوعا من املداخل املعتمدة عىل االختياروهذا هو 

 ذلك مع عضو الفريق ومناقشة السلوك غري املرغوب أوًولكنه يتعلق أساسا بإيجاد سبب األداء املتواضع 

 . األداء حسناملتسبب فيه لبحث الكيفية، التي ميكن أن تزول بها هذه األسباب، ويت
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فإذا كنت تقوم بذلك بصورة . ًفيام سبق، ناقشنا معا مسألة إعطاء تغذية راجعة إيجابية

 أكرث قابليـة ألن يـستمع إىل مـا العنيدمنتظمة وعىل أسس ثابتة، عندئذ سيكون عضو الفريق 

إن هنـاك .. يتحتم عليك قوله، عندما ال تكون الرسـالة التـي وصـلتك منـه عـن أدائـه إيجابيـة

منافع هائلة جراء التدريب والتوجيه، ميكن أن تتغلب بها عىل كل الثغرات، التي يحـدثها كـل 

وإذا قمت بالتدريب والتوجيه بـصورة جيـدة، سـيكون لـديك .  التأنيب الصارمأومن التجاهل 

 . حياة أصعبأوًمينحونك وقتا،  عضاء فريق يؤدون بصورة جيدة، والفريق أسعد حاالً، وأ

 تدريب والتوجيهكيف تقوم بال

 تعامل مع املـشكلة مبجـرد أن تـصبح -ال تنتظر حتى موعد االجتامع القادم .. قم به اآلن 

 .عىل وعي بحدوثها

 ًفهذا أمر له معنى، ولكن غالبا ما يسمح املدير مبعرفة أفكـاره لـدى .. قم به بشكل خاص

 - املنـافع املرجـوة أوًاعتقادا بأنهم بذلك قادرون عـىل تحقيـق اآلمـال " كل أفراد الفريق 

  "-ثق يب :" فتبدو املسألة عىل النحو التايل 

 ومـن ثـم يتعـني عليـك أن ..  أداءهـم مـن تلقـاء أنفـسهماال تراهن عىل أنهـم سيحـسنو

 . حيال سلوكياتهم وترصفاتهم وأدائهم- كمدير -تخربهم بالتكيفية التي تشعر بها 

 ن لـيس صـاحب األداء املتواضـعمم( أعضاء الفريق اآلخرين أوتتحدث عن الرشكة  ال(. .

ذلك أنك املدير وأنك كذلك عضو الفريق الذي يجب عليه أن يتعني عليه الشعور بالرضـا، 

 . ورضورة تحسني أدائهالعنيدنتيجة أداء عضو الفريق 

 أن تقول أشياء مامثلـة لـذلكأي "..أنا"ً كثريا من الرسائل التي تستخدم صيغة استخدم  ":

 العرض كيف تتحدث إىل عميل، وأنا غـري سـعيد مـن الطريقـة التـي لقد رأيت عىل جهاز

 حـال، فإننـا أيـةوعـىل .  استعداد أن أسمع ما يتعني عليـك قولـهَّيلد.. تتحدث بها إليهم

بحاجة إىل أن نتفق عىل ما يجب أن يحدث مستقبالً؛ ألن سـلوكك هـذا سـيجعلنا نخـرس 

 . لتقبل ذلك-  بأي حال من األحوال-العمالء ولست عىل استعداد 

 ،ال تناقش القامئـة الخاصـة ..  واحد يف كل مرةء وركز عىل يشًكن دقيقا للغاية 
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كلها دفعة واحـدة؛ ذلـك أنـك كنـت متجـاهالً لـذلك فـيام ) موضع املناقشة(بالسلوكيات 

 أقرب إىل أن يكون عودة إىل التأنيب نهإ بل - التدريب أوهذا ليس مناط التوجيه .. سبق

 . التوجيه بطبيعة الحالأوليس مجال التدريب الصارم، وهذا 

 عـىل جهـاز تـكلقـد رأي:" قل أشياء مثل.. ٍّكن وصفيا للغاية بخصوص مشاغلك ومخاوفك 

العرض الذي تتحدث فيه إىل عميل ما، وسمعتك تقول أن ذلـك مل يكـن مـن مـسئوليتك، 

غـب يف سـامعها أرهذه هي الكلـامت التـي ال..  حيالهًوأنه مل يعد مبقدورك أن تفعل شيئا

 ." حال، أنا مستعد لسامع األفضلأيةوعىل . منك مرة أخرى

 مـن املهـم أن نـهإإذ .. حدد مـشاغلك ومخاوفـك.. استمع إىل ما يتعني عليهم أن يقولوه 

 يشكو دامئًا ظـروف العمـل؛ أنهومن املحتمل ..  يف قلب املشكلةالعنيدتضع عضو الفريق 

نه ملن املهم التوصل إىل حل للموقف، عندما ترشح وإ. ألن لديه مشكالت خاصة يف املنزل

فإذا مل ميكنه كذلك، فيمكنـك .. له الكيفية التي ميكن بها التوصل إىل حل للسلوك الصعب

 ..التقدم باقرتاحات، ولكن عىل أن تراقب سلوكياته بدقة، بعد تنفيذ تلك املقرتحات

 لكن ما تود تحقيقه يف هذا الـصدد، ٍّوهذا ميكن أن ميثل تحديا، و.. ٍّال تجعل األمر شخصيا

ًيعـد هـذا هجومـا عـىل  وال.. ، بـدالً مـن شخـصيتهالعنيـدهو أن تناقش سلوك الـشخص 

" ءلـديك اتجـاه يس: "الشخص؛ بل إن األمر يتعلق بسلوكه املتعلق بالعمل؛ فأنت ال تقول

بـل، وكام قلـت مـن ق". أنت ال تهتم بأحد إال نفسك "أو" أنت مجرد صانع للمشكالت "أو

أنا غري سـعيد مـن :"  وقل أشياء مامثلة لذلك ،"أنا"ًاستخدم كثريا من الرسائل التي تبدأ بـ 

 عـىل أننـيكام .. اچونيأن تقريرك يدل عىل تواضع مستوى أدائك لثالث مرة عىل التوايل 

استعداد أن أستمع إىل ما ينبغي عليك أن تقوله، وأتفق معك عىل الكيفية التي ميكن لنـا 

 مبجـرد أن تبـدأ يف تطبيـق فإنكولك أن تصدقني، ".  ذلك املوقفأو تلك املشكلة بها حل

  . سوف تجعل حياتك أكرث سهولة، وبضغوط أقل، أكرث إنتاجيةفإنك ،هذا

 .وفيام ييل بعض من تقنيات أكرث، ميكن لك االستفادة منها
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 استخدام مهارات خدمة عميلك 

ميكنـك اسـتخدام املهـارات التـي ناقـشناها  فإنـه، عنيـد توجيه عضو فريق أوعند إدارة 

ميكنـك اسـتخدام .. عنيـد بخصوص الكيفية التي مكنك بها قيادة عميل - من قبل -بالتفصيل 

 : وتقول،تقنية التعاطف

 وإنه من الصعب يف هذه السوق أن أحـتفظ -إنني أتفهم مشاعرك عىل هذا النحو " 

 ". كل عماليئ يف الوقت نفسهبحصة أكرب يف األنشطة التي أمارسها وأحتفظ برضا

ً من املهم أن نستمع وأن نظهر ـ بجدية ـ أننا نستمع ـ إذ سوف تحـصد منهـا أفـضل أنه

بكثري عن كل فرد يف فريقك، عىل مـستوى شخـيص، وعـن الكيفيـة التـي يـؤدون بهـا عملهـم 

ٍّق سـلبيا رؤية ثاقبة، تدرك بها سبب كون الفريًأيضا  يعطيك أنهكام .. ويتعاملون مع مشكالته

 أوبعـض النـاس يحبـون أن يعـربوا بأنفـسهم عـام يـصادفونه مـن إخفاقـات . ودائم الـشكوى

أدىن  ذلك يقلل إىل فإنً مجرد الحقيقة القائلة بأنك تستمع جيدا، فإننجاحات يف أعاملهم؛ لذا 

فريقـك  أوًوغالبا ما تكون تلك هي الحالـة يف أن موظفيـك ..  مستوى السلبيةأوحد ممكن قدر 

 ..يرغب يف التنويه عنه وتقديره وشكره، كام ناقشنا ذلك بالتفصيل يف الفصل األول

 البحث عن اإليجايب

حـاول . ٍّ سـلبياأوً صـعبا يف فريق عملك، قد يكـون عنيدوهي طريقة أخرى لقيادة عضو 

 بحـثا..  اإليجابيةأوالرتكيز عىل ما يفعله فريقك بصورة جيدة، وأخربهم بتلك األشياء الجيدة 

 الـصعوبة أوعن يشء ما إيجايب فيام يفعلونه، وليس املهم التوقف عند وصف كيفيـة املـشقة 

وليست هناك حاجة إىل أن تصل إىل املبالغة يف البحث عن .. التي تحققت بها تلك اإليجابيات

هذه اإليجابيات ولكن قل، عىل سبيل املثال، أن فريقك يحقق معـدالت أفـضل مـن املعـدالت 

 :أخربهم مثالً بـ.. دء العملالطبيعية لب

إننـي أود أن أشـكرك عـىل ذلـك اإلنتـاج .. بريـان من األمور الجيدة أن أراك يا" 

 ".إنني أقدر لك ذلك.. ًاألفضل من املعدالت الطبيعية يف وقت أكرث بكورا



 213 يجيات من أجل النجاحإسرتات
 

 

ومن األمـور ..  حتى تجاهلهاأو األمور السلبية أوقم بقضاء وقت أقل يف مناقشة القضايا 

فقـط % 10من طاقاتهم يف االستجابة لألداء السلبي، و% 90ائعة للمديرين أن تستثمر غري الش

 ..خر عام أعنيهآدعني أرضب لك مثاالً .. ب األداء اإليجابيةچوانتقوية يف 

 (*)عامل الناس مثل معاملتك لكلبك األليف

الجنـون ً قـد أصـابني شـيئا مـن أنـه أنك قد تعتقد بهذا العنوان - عزيزي القارئ -أعلم 

 :، ولكن تحملني قليال ً، وأنا أرسد لك هذه القصة)هذا من املحتمل حدوثه(

ًورغم ذلك مل أقنت واحدا منهـا حتـى تلـك اللحظـة؛ ألننـي أرى ! أنا أحب الكالب بالفعل

.. ًوسواء كنت تقتني كلبا أم ال، فأنت تدرك رضورة أن يكون الكلـب أليًفـا. ًذلك أمرا غري عميل

 أن - يف هـذه املرحلـة - يأيت مبارشة من عند مـريب الكـالب، ومـن املتوقـع نهفإوكجرو صغري، 

، وأينام يحس بحاجته إىل فعل  يريدحيثام) طعام وحركة وإخراج(يقوم بأنشطته املختلفة من 

 يتمثل يف تدريب هذا الجرو عـىل أن يلبـي نـداء الطبيعـة ،ِّومن ثم، لذا فأنت أمام تحد. ذلك

ًن يف املكان املخصص لذلك، وذلك غالبا ما يكون خارج املنزل، ولك) تبولأوإخراج (
(*).  

 كانت يل صداقات مع أربعة أصـدقاء، يقتنـى كـل مـنهم، عـىل ،ويف زمن تلك القصة

 يـدربون آخـرينًوقـد الحظـت كـذلك أناسـا .. ًحدة، كلبا، تتم تربيته يف منزل كـل مـنهم

ان هذا الجرو، يف كـل مـرة يـأيت فيهـا إنني أتذكر أحد جرياين مع جروه الجديد، ك.. كالبهم

ًصديقي إىل منزيل، مصطحبا إياه، يقوم بتلبية نداء الطبيعـة، يف غرفـة الجلـوس خاصـتي، 

 كيفام اتفق، ويقوم جاري الودود بجر الكلب الغبـي، وقـد راح أوعىل السجادة التي بها، 

 ويقـرتن ،!"ة أخرىال تفعل ذلك مر "،"كلب غبي "،"كلب قذر: "ينعته بأقذع األلفاظ، مثل

 ، الرسـالة الخاطئـة- بطبيعـة الحـال -ورسعـان مـا تعلـم الكلـب .. ذلك مبزيد من الرصاخ

                                                 
 التشبيه، وإمنا كان يقصد، كام هو واضح من سياق الحديث، أنـك تـستطيع أن تجعـل رمبا مل يوفق املؤلف يف )*(

 .من يتعامل معك من البرش أن يدرك ما يسعدك وما يغضبك، كام يعتاد كلبك األليف ذلك ـ املرتجم
 .إما يف حديقة املنزل أو بيت الكالب الذي يخصص له ـ املرتجم )*(
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مل يـدرك هـذا الكلـب .. *)*("ًأن تلبية نداء الطبيعة كان شيئا غـري مـستحب"  التي كان مؤداها

كانـت  - قبـل أن يـشرتيه أحـد -الغبي أن تلبية نداء الطبيعة، عندما كان لدى مـريب الكـالب 

ً األمر مختلـف متامـا، ومـن فإن - فوق سجادة غرفة جلويس -ولكن هنا .. مسألة غري ذات بال

 اختيـارلذا، ظل صـديقي إىل األبـد يـدرب كلبـه املـسكني عـىل رضورة .  غري مقبولأنهالواضح 

 ..املكان املناسب لتلبية نداء الطبيعة

خر غـري آًيقي، فاتخذت مسارا  أكرث حصافة وذكاء من صد- عىل الجانب اآلخر -كنت أنا 

منطي؛ إذ اعتدت أن أراقب كلب صديقي مراقبة لصديقة، ورسعان ما استطعت بشكل، أقـرب 

ما يكون إىل الدقة، أن أدرك األوقات التي يشعر فيها بحاجته إىل تلبية نـداء الطبيعـة، وكنـت 

، وأقوم أنا تهحيث يقوم مبهمًأبادر مبنتهى الرسعة بسحبه إىل الباب الخارجي، مندفعا إىل الحديقة، 

، ورسعـان مـا أدرك "ولـد طيـب "،"ترصف رائـع" :بإلقاء سيل من الثناء عىل ترصفه هذا من قبيل 

ًتلبيته لنداء الطبيعة واندفاعه عرب الباب الداخيل للمنزل متجها : "الجرو العالقة بني األطراف الثالثة

ليه كل هذا الثنـاء وأالطفـه وأداعبـه، وأقـدم لـه  عيإىل الحديقة، والبهجة التي يشعر بها، وأنا أثن

ًأحيانا قطعا من الشيكوالته  .لقد جعله إدراكه هذا يشعر بيشء من الراحة البدنية".. ً

ن مثـة إأقـول لـك .. ؟عنيـدةومن ثم، فام مغزى كل ذلك يف موضوع قيادة أشـخاص 

 يفعلـه عـضو يف مديرين عديدين ينفقون من وقتهم الكثري للغاية، مركزين عىل مجرد مـا

ن دورهم هو إصـالح مـا يتـصورون أهؤالء املديرون ويعتقد .. (*)فريق عمل بشكل خاطئ

وعىل الجانب اإليجايب، فإنهم قـد يتمكنـون مـن حـل املـشكلة عـن طريـق . ِ كُرس فحسبأنه

  الكثـريون  فهنـاك، حـالأيةوعىل . ) جرعة أكرب من تدريب مكثفأو(، *)*( التدريبأوالتوجيه 

                                                 
ًب بأن تلبية نداء الطبيعة ميكن عمله، ولكن خارج املنزل؛ حتـى ال يـصبح أمـرا إذ كان املقصود هو إفهام الكل )*(*

 .ًسيئا ـ  املرتجم
 .مبا مياثل مفهوم أن تلبية نداء الطبيعة أمر غري الئق ـ تلك الرسالة الخاطئة التي تكونت لدى الجرو ـ املرتجم )*(
 .مثلام فعل املؤلف مع كلب صديقه ـ املرتجم *)*(
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 .يتبنون االتجاه القائل بأن معالجة الكلب الغبي قد تقوم بحل املعضلةالذين 

وعنـدما .. ًكلام قضيت وقتا مع فريقـك، تـستمع إىل مـا يقولونـه، وتالحـظ مـا يفعلونـه

.. ً تراهم يؤدون عمالً ما بصورة جيدة، امنحهم بعضا من التغذية املرتدة اإليجابيةأوتسمعهم 

 ".ًديرا لدقيقة واحدةكن م"  عمالً مبا جاء يف كتاب

، وهم يؤدون عمالً ما بـصورة تراهماقتنص اللحظة، التي يدرك فيها الناس أنك "

 "جيدة

 األداء املحدود، ولكنـه يتعلـق أووليس ذلك مدعاة للقول بأن تتجاهل السلوك الضعيف 

إن قيامك بذلك سـوف يـشجع عـىل ظهـور . أكرث بأنك تركز عىل ما يفعله الناس بصورة جيدة

: ًوعليك أن تفكر وتـدرك جيـدا .. يد من السلوك الجيد واألقل من السلوك غري املرغوب فيهمز

 !ًاملديح ليس عقابا

 ..إذ أثبت السلوك الجيد، فسوف تحصل عىل مزيد منه

 ..، فسوف تحصل كذلك عىل مزيد منهيئوإذا أثبت السلوك الس

يـستجيبون  نيـدة قـد الالع أن بعـض األشـخاص - بطبيعة الحـال -ومام ينبغي أن يقال 

 .ًومن ثم، فإننا نقدم لك بعض األفكار األبعد نطاقا.  التوجيهأوللتدريب 

 الذي ال يتمكنون من األداء بصورة جيدة  الحقيقة الكامنة بخصوص املوظفني

ًعندما بـدأت عمـيل األول كمهنـدس مبتـدئ، رسعـان مـا أدركـت أن بعـضا مـن زمـاليئ 

..  القدرة عـىل مامرسـة الهندسـةأويف العمل؛ إذ ليس لديهم امليل ينبغي أن يبقوا  املبتدئني ال

 فـإنيكتـوري، ڨ دالـة عـىل الـزمن الأووبالعودة إىل تلك األيام، والتي ليست موغلة يف القـدم 

اختيار املوظفني يجب أن يخضع ألي اختبارات قبل املبادأة واالستعداد والرغبة، كام يجـب أال 

 .ال الجوهر ملظهر عىل ا- بشكل أسايس -تعتمد 

 ًلقد كنـت محظوظـا لدرجـة كافيـة ألن يـتم عقـد مقـابلتي الشخـصية ـ قبـل أن أتـوىل 
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 خربة هائلـة، كـان يقـىض وقـت فراغـه يف مامرسـة يعن طريق رجل قديم محنك، ذ.. العمل

ولــك أن تتخيــل كــم كانــت ).. BB" (األوالد بريجــادي"رياضــة الرجبــي؛ إذ كــان كــابنت فريــق 

خر ممن تتبع الفريق نفسه، آ يف فرع BBًلقد كنت عضوا يف رشكة .. (*)ية معهمقابلتي الشخص

ومـا حـدث ! لقد حصلت عىل العمل!! الذي كان املمتحن كابنت له، وعليك أن تخمن ما حدث

 أو المتحـان يكـشف عـن اسـتعدادايت - مـن قبـل -ٍّ أيا من زماليئ املبتدئني تعرض أوهو أنني 

وكنتيجة لذلك، .  موهبة أخرى، قد تكون مطلوبة للمهندسنيأية بغرض الكشف عن أوقدرايت، 

 ..ً عديدا من املهندسني املبتدئني ال ينبغي أن يظلوا يف عملهم يف املقام األولفإن

 معظم هؤالء املبتـدئني عـانوا الكثـري، لـيك يؤهلـوا أنفـسهم يف فـرتة فإن حال، أيةوعىل 

ًبذلون جهدا كافيا، ألن يكونـوا مهندسـني جيـدين إن املشكلة تكمن يف أنهم ال ي. زمنية قياسية ً

 .أنهم مل يكونوا مهندسني سعداء) أؤكد(عىل وجه الخصوص؛ ولذا فإنني أقرتح 

 بـأي حـال -لقد مررت بخربة التعامل مع املشتغلني يف خدمة املستهلك، ممن ال ينبغـي 

يـستطيعون  ممـن ال سكرتارية مساعدينأو واحد منهم بجوار عميل ما، أي ترك -من األحوال 

كتابـة عـىل الكمبيـوتر بـرسعة مناسـبة، كمهنـديس طباعـة ال يـستطيعون قـراءة ال أوتهجئة ال

 .يستطيعون مامرسة السباكة ّ كسباكني الأو، (*)الطبعة الزرقاء

 كان لديك أحد يف فريقك، غري قادر عـىل أداء العمـل، وكـذلك عـىل الـتعلم، ويجعـل إذا

نت عندئذ بحاجـة إىل أن تحـولهم إىل القيـام بعمـل مـا، ميكـنهم الحياة صعبة بالنسبة لك، فأ

  أعـرف اآلن، أنـا.  أن تنـصحهم وتـساعدهم عـىل إيجـاد عمـل آخـرأوأداؤه عىل نحـو طيـب، 

ًأن هذا قد يبدو أمرا قاسـي  عـن ي تـستغنأوا، وأنـه لـيس مـن الـسهل دامئًـا أن ترفـت النـاس ً

ز املخرجـات املرغوبـة لـديك، مـع وجـود  لـن ميكنـك أن تنجـفإنـهحال،  وعىل أية.. خدماتهم

 ً وقـد تواجـه أنـت خطـرا ،إن األعـامل ونـشاطاتها قـد تعـاين.. الشخص غري املناسب يف العمل

                                                 
 .ؤلف إىل ما تتسم به روح الريايض من سعة أفق وود وتواصل مع اآلخرين ـ املرتجميشري امل )*(
مصطلح طباعي معروف يشري إىل النسخة قبل النهائية من أي إصدار، وهي نسخة معالجة بـاليود والنـشادر،  )*(

 . املرتجم-وتدعم مراجعتها ضامن عدم وجود أخطاء مطبعية يف الكتاب املطبوع 
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 -ًمحدقا بك من اإلحباط وافتقاد الدافع لدى األعضاء اآلخرين يف فريقـك؛ إذ إنهـم ال يرغبـون 

 .ريقهم يف بقاء شخص ما ال يستطيع أداء العمل ضمن ف-بطبيعة الحال 

ًأدرك أحد عماليئ أن أحد العاملني يف قسم خدمة العمالء املعينني مـؤخرا ال يـستطيع أن 

لقد أدركوا أن التدريب لـن يرفـع مـستواه، ..  واملواقف الصعبةيتسمون بالعناءيتعامل مع عمالء 

ث ميكنـه ؛ لذا يتعني عليه التحول إىل أداء عمل ما آخر، حي)املوقف(ولن يرقيه ولن يحل املشكلة 

 . التحدث معهمأو دون االضطرار إىل التعامل مع عمالء ،أن يساهم يف إنتاج منتجات ما

عندما تحتاج إىل عمل ما، فعليك أن تحول الناس الذين ال يستطيعون أداء ذلـك العمـل 

لقـد .  أن تـضطر يف نهايـة األمـر إىل إبعـادهم عـن فريقـكأوإىل عمل يستطيعون هم أداؤه، 

ث رشكات كمدير، ويف كل حالة منها، كنت أرث فريق العاملني معي كرتكة قد انضممت إىل ثال

وعـادة مـا .. خلفها املدير السابق، ومن بينهم بالطبع أولئك الـذين ال يـستطيعون أداء العمـل

األشخاص الطيبـون : كانت الفرق الثالثة، هي.. كنت أجد ثالثة تصنيفات للناس يف هذه الفرق

أنهم يستطيعون أداء العمل، واألشخاص الذين ال ميكن أن يتـسببوا يف واألشخاص الذين أعرف 

تكونت املجموعة الثانية من الناس الذين يحتاجون قليالً . إحداث فوىض بأي حال من األحوال

 . التوجيهأوعاية بها، واملراقبة الدقيقة، وقدر ال بأس به من التدريب رمن ال

 سـامت مـؤثرة يف أوين ليست لـديهم مهـارات كانت املجموعة الثالثة هم األشخاص الذ

. ميكـن فعلـه لتغيـري ذلـك الوضـعء  يشأي أو ، قدر من التدريبأيأداء العمل، وليس لديهم 

 مل يضعوا قلـبهم يف العمـل، - نتيجة افتقادهم إىل النجاح -ًكنت غالبا ما أجد أن هؤالء الناس 

ىل حالـة واحـدة إلـسعادة يفتقـر  حال، وكـان تعبـريهم عـن اأيفلم يحظوا منه بسعادة عىل 

 .. هي انتقالهم إىل عمل آخر،فقط

ولكـن . وأنت محـق يف ذلـك". الكالم أسهل بكثري من الفعل يا اآلن" إنني أسمعك تقول 

عىل عـدم ) الرفت(املدير الناجح يحتاج إىل مواجهة هذه القضايا، وأن يطلق رصاصة الالرحمة 

 ..والنشاط الذي ميارسونه صالح الفريق والرشكة أجلالجديرين من 
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 موجز الفصل 

ً نواجهـه جميعـا يف بعـض املواقـف ،ٍّيعتـرب تحـديا العنيـدة توجيه األشخاص أوإن قيادة 

 أو، )زميلك يف العمل(من يعمل بجوارك : ومن املحتمل أن يكون هؤالء. واألوقات خالل حياتنا

 حتـى جريانـك يف أووعائلـة يكون لـديك أصـدقاء أو أن يف حياتك املهنية، . يعمل يف مؤسستك

 ًعنيـداً شخـصا - يف موقـف مـا - منهم ميكن أن يكون أي.. قتكش املواجهة لأوالشقة املجاورة 

 أن الوقايـة أفـضل مـن - عـرب هـذا الكتـاب - يف أكرث مـن موضـوع -لقد أكدت .. بالنسبة لك

 معنى كبري أن تواصـل  ظللت تعاين من أمل األسنان، لفرتة طويلة، فلن يكون األمر ذاإذا. العالج

: األملوهذا الوضع يخلق كال النـوعني مـن .. إىل طبيب األسنان ليتم عالج األمل) الذهاب(العدو 

 .  بالنسبة لكواملاديالفيزيايئ 

 أن  تستخدم فرشـاة أسـنانك مـرتني يف اليـوم، وأن - يف هذه الحالة -ومن األفضل بكثري 

 تكشف عـىل أسـنانك بـشكل دوري مـرتني يف ، وأن)غرغرة(تستخدم مسحوق غسيل ألسنانك 

 مجرد مزيد من أنه حال، يتقبل تصور ذلك عىل أيةبعض الناس، عىل . العام عند طبيب أسنان

 رمبا تكون املخاطرة بتحمل وجع األسنان أفضل بكثري مـن اإلجـراءات العالجيـة التـي ،املتاعب

غيريات بسيطة يف سلوكك، فإنهم ولكن من خالل إحداث ت. تباعها للتخلص من هذا األملاميكن 

يشكلون عادات جديدة، ميكن أن تجعل حياتك أسهل بكثري، كام أنها تقلل إىل أدىن حد ممكن 

 .(*)، الذين يتعني عليك أن توجههم وتقودهمالعنيدةمن عدد األشخاص 

ال تسمح لنفـسك بـأن تقـع يف ..  ال تسمح لألفراد اآلخرين بأن يختاروا لك-تخري سلوكك 

قبـل أن تتحـدث بـأي " املفكر"تحول إىل برنامجك ..  يفعله اآلخرونأومبا يقوله ) الفخ(ك الرش

إن . ًتخري أن تكون حازما، عندما تحتاج إىل أن تكون كذلك..  ترصفأي قبل أن تتخذ أوحديث 

 .ٍّ عدوانيا؛ قد يجعل حياتك بالتأكيد أصعب بكثريأوًأن تكون متسلطا بسامحك لنفسك 

                                                 
 . املرتجم-وقف أمل األسنان الذي تشعر به أي أن يت )*(
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 من خالل تنمية قدرتك عىل تسويق نفـسك؛ إذ إن إقنـاع ،ورة فاعلة مؤثرةًكن مقنعا بص

اآلخرين يتضمن مهارات إصغاء أفضل، وأن تكون لديك قدرة عىل التواصل مـع اآلخـرين عـىل 

 ..أساس عاطفي

كن دامئًا عـىل .. ، سواء أكان زميالً لك يف العمل أم عميالً لديكًعنيداًعندما تلتقي شخصا 

تعـاطف مـع وجهـات نظـره، .. نه قد يرى العامل بشكل مختلف عام تراه أنـتوعي وإدراك بأ

   " رابح-رابح  " صيغةأو تضمن لك تحقيق معادلة تحكمها ،وقم بطرح حلول

 !أمتنى لك كل نجاح

 



 

  
 



 

 

 نبذة عن املؤلف

 

آالن فريويزار، متحدث دينامي، له جمهـور عـريض مـن املـستمعني واملتـابعني، يف كـل أنحـاء 

 .ًألكرث من سبعة عرش عاماالعامل، 

 :  إذا أحببت أن تعرف املزيد عن آالن فريويزار، ميكنك االتصال عىل

Alam Fairweather International 

6 Keith Row 

Edinburgh EH4 3 NL 

Scotland, UK 

Tel: +44(0)131 315 2867 

E_mail: howto@manageddifficultpeople.com 

Website: www.themotivationdoctor.com  

 

 ملصقات صادرة من مكتب آالن فريويزار

وميكنك االستامع بالحصول عـىل رسـالتني تعـريفيتني أو ثـالث .. قم بزيارة موقع آالن فريويزار

نـشاطك كل شهر، وقد رشح فيهـا كـل التقنيـات واالسـرتاتيجيات واملهـارات الالزمـة لتطـوير 

 .. التي ميكنك بها تحفيز فريقك وعمالئك ونفسك،والكشف عن الكيفية. وأعاملك

 



 

 

 

 الغالف الخلفي للكتاب

 

 

هذا الكتاب يبني لك كيفية تحديد ومواجهة سلوكيات التحدي واملواقف املحرجة التـي  

 .يبديها اآلخرون تجاهك وكيف ميكنك قيادتهم

ًبدءا من عمالء محرجني، إىل جريان غري مرغوب يف   -إن التعامل مع الشخصيات العنيدة 

ً يعد تحديا ألناس عديدين، يواجهونه يوميا-جوارهم   : وهذا الكتاب سيوضح لك كيف. ً

 ًتتعامل مع العمالء العنيدين، سواء يف مكاملة تليفونية، أو وجها لوجه. 

 م صاحب العملتتغلب عىل املشكالت الناجمة مع زمالئك يف العمل، حتى إذا كان بينه. 

 تتعامل مع املشكالت اليومية، وكيف تتواصل مع أناس نحتاج إىل التعامل معهم. 

 ًتحدد السلوكيات التي ميكن أن تحول شخصا إىل عدو، والتحكم فيها. 

 تحسن مهارات االستامع إىل اآلخرين والتواصل معهم. 

 لديك مهارات إيجابية وبناءةيتزيد ثقتك بنفسك وتنم . 

اب تقنيات وأساليب مجربة، ومثبتة الفاعلية، متكنك كذلك من قيادة نفسك ويضم الكت 

 ثقتـك يوإذا توصـلت إىل فهـم أفـضل لنفـسك، فإنـك تبنـ. مثلام تقود الشخـصيات العنيـدة

وعندئذ سوف تشكل حياتك بأرسها بأسـلوب .. بنفسك ويتعني عليك استخدام هذه التقنيات

 .ًأكرث يرسا وسالسة
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